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În conformitate cu prevederile art.295 alin.11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
constituie venit la bugetul local sumele provenite din: 

a) dobânda pentru  plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale ; 
b) taxele judiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997 ; 
c) taxele de timbru notarial prevăzute de O.G. nr. 12/1998 ; 
d) taxele extrajudiciare de timbru  prevăzute de Legea nr. 117/1999. 

 
Taxele judiciare de timbru : 

                   Regimul juridic al taxelor judiciare de timbru este reglementat de Legea nr. 146/1997 
privind taxele judiciare de timbru, actualizată până în anul 2005. 
                   Obiectul taxării îl constituie acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, 
precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 
                   Plătitorii taxelor judiciare de timbru sunt persoanele fizice şi juridice care solicită şi 
beneficiază de servicii prestate de către instanţele judecătoreşti. 
                   Taxele sunt diferenţiate : 

• După cum obiectul lor este evaluabil în bani sau nu; 
• Dupa modul de de exprimare: în sumă fixă, proporţionale, pe tranşe descrescătoare. 

                   Am tratat comparativ pentru anii 2003, 2004 şi 2005 câteva exemple din taxarea acţiunilor 
şi cererilor introduse la instanţele judecătoreşti : 

Tabel nr.1* 

Nivelurile actualizate pentru anul : Nr 
Crt. 

Extras din norma juridică 
2004 2005 2006 

1 Art. 2(1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani – 
până la valoarea de 342.000 lei 

17.000 19.000 
 

2 

Art. 3  Acţiuni şi cereri neevaluabile în bani : 
l) cereri pentru investirea cu formula executorie a 
hotărârilor judecătoreşti. 

 
34.000 

 

 
37.000 

 

 
       4 

2 

2) cereri pentru eliberarea de către instanţa 
judecătorească de copii de pe hotărârile 
judecătoreşti cu menţiunea că sunt definitive sau 
irevocabile 

 
17.000 

 
19.000 

 
2 

3 Art. 7 a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe 
art. 38, alin.1 şi 2 Codul familiei. 

342.000 366.000 39 

4 Art. 9, pct. 7 – Eliberarea certificatelor de sarcini 
şi  a extraselor sau copiilor de carte funciară 

1.7000 19.000 2 
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  Taxele instituite prin legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi 
completările ulterioare, constituie integral venituri proprii ale bugetului local al municipiului Câmpia 
Turzii (pct. 268 din H.G. nr. 44/2004). 

Este un venit fără debit, încasându-se direct la casieria Serviciului Impozite şi Taxe Locale sau 
prin virament. 

 
Taxe de timbru pentru activitatea notarială: 

Baza legală : Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
                   Obiectul taxării îl constituie actele şi serviciile notariale îndeplinite de notarii publici sau 
unele servicii care pot fi îndeplinite de secretarii primăriilor din comunele şi oraşele unde nu 
funcţionează birouri de notari (legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură şi a sigiliilor, 
darea de dată certă, certificarea unor fapte, legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de părţi). 
                   Plătitori sunt persoanele fizice şi juridice care solicită îndeplinirea actelor şi serviciilor 
notariale. Taxele notariale de timbru se exprimă în sumă fixă, proporţionale şi pe tranşe descrescătoare, 
în funcţie de natura actului sau serviciului îndeplinit (evaluabil sau neevaluabil în bani). 
                   Am tratat comparativ şi exemplificativ nivelul taxelor de timbru pentru actele şi serviciile 
notariale în municipiul Câmpia Turzii pentru anii 2003, 2004 şi 2005: 

Tabel nr.2* 

Nivelurile ajustate pentru anul : Nr. 
Crt. 

 
Extras din norma juridică 2004 2005 2006 

1 Art. 1 - pct(1) Autentificarea actelor între vii, 
translative ale dreptului de proprietate şi a altor 
drepturi reale: 
      a) pana la 128000000 lei  

3 % dar nu 
mai putin  de 
257.000 lei 

3% dar nu 
mai putin de 
257.000 lei 

3 % dar nu 
mai putin de 

275.000 
lei/ron 

2 Art.  1  -  pct.(2) Autentificarea testamentelor    77.000 83.000 9 
3           - pct.(9).Autentificarea actelor 

constitutive ale societăţilor comerciale şi a 
actelor de modificare. 

 
257.000 

 
275.000 

 
29 
 

4             -  pct.(17) Legalizarea traducerii de 
către notarul public autorizat sau legalizarea 
semnăturii traducătorului, pt.fiecare exemplar 

 
26.000 

 
28.000 

 
3 
 

5             -     pct.(12) Autentificarea oricăror acte 
al căror obiect este neevaluabil în bani 

15.000 16.000 2 

 
                   Valoarea taxabilă în cazul bunurilor imobile este cea declarată de părţi în actul autentic. 
Taxele se datorează anticipat cu excepţia taxelor pentru efectuarea procedurii succesorale. Taxele de 
timbru pentru activitatea notarială se plătesc în numerar la casieria Serviciului Impozite şi Taxe Locale 
din cadrul Primăriei municipiului Câmpia Turzii precum şi prin mandat poştal, virament prin 
Trezorerie şi direct de notarul public din localitate, care le varsă la bugetul local până la data de 10 
inclusiv a lunii curente pentru luna precedentă. 
                   Încasările se fac venituri la bugetul local astfel : 

- taxele de timbru pentru autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi 
a altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, se fac venit al bugetului localităţii pe raza 
căreia se află situate bunurile respective ; 
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- taxele asupra succesiunilor se fac venit la bugetul local, în funcţie de locul unde sunt situate 
bunurile imobile, proporţional cu ponderea acestora în valoarea întregului activ; 

- celelalte taxe pentru îndeplinirea actelor notariale se fac venit la bugetul local al localităţii, în 
funcţie de sediul biroului notarului public.                   

 
Taxele extrajudiciare de timbru 

                   Taxele instituite prin Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu 
modificările ulterioare, constituie venituri ale bugetelor locale : 

- taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. I, II şi III din anexa la Legea nr.117/1999 
se fac venit la bugetul local în funcţie de sediul prestatorului de serviciu; 

- taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. I din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac 
venit la bugetul local în funcţie de domiciliul persoanei fizice sau sediul persoanei juridice 
beneficiare a serviciului prestat; 

- taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. V din anexa la legea nr. 117/1999 se fac 
venit la bugetul local în funcţie de sediul comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar 
care a initiat procedura eliberării titlurilor de proprietate pentru care se plateşte taxa 
respectivă. 

                   Am tratat comparativ şi exemplificativ nivelul taxelor extrajudiciare de timbru în  
municipiul Câmpia Turzii pentru anii 2003, 2004 şi 2005: 

Tabel nr.3* 

Nivelurile ajustate pentru anul : Nr. 
Crt. 

 
Extras din norma juridica 2004 2005 2006 

1 CAP. I, pct.(1) -  Taxa pentru eliberarea  a 
certificatelor, adeverinţelor , a oricăror alte înscrisuri 
prin care se atesta o stare de fapt sau o situaţie. 

 
2000 

 
3000 

 

 
1 

2                  Pct.(2) - Eliberarea certificatelor de 
proprietate asupra animalelor: - pt.animale sub 2 ani; 
                                                 - pt.animale peste 2 
ani 

 
2000 
6000 

 
3000 
7000 

 
1 

3                  Pct(4) – Eliberarea certificatelor fiscale.  
 

 
35000 

 
38000 

 
4 

4  CAP.II, pct.(1), lit.   a).    taxe pentru eliberarea sau 
preschimbarea actelor de identitate şi provizorii; 

înscrierea menţiunilor privind schimbarea 
domiciliului sau a reşedinţei 
 
 

 
 

2000 

 
 

3000 

 
1 

5 CAP.III. Taxe pentru examinarea conducătorilor de 
autovehicule în vederea obţinerii permisului de 
conducere. 
            a)   obţinerea P.C. valabil pentru autovehicule 
din subcategoria A1 

 
 
 

22000 

 
 
 

24000 

 
 
3 

6             b)    categoria A 35000 38000 4 
7             c)    categoria sau subcategoria B, B1, B+E 44000 47000 5 
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8             d)    categoria sau subcategoria C1,D1,Tr 86000 92000 10 
9             e) categoria  sau subcategoria C1+E: 

D1+E:C;D;Tb,Tv 
 

108000 
 

116000 
12 

10             f)    categoriile C+E: D+E 131000 141000 15 
11 Cap. IV, pct.(1) -  Taxe de înmatriculare permanentă 

sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: 
a) cu masa totală maximă autoriz. până la 750 kg 
b) cu masa totală maximă între 750 – 3500 kg 
c) cu masa totală maximă mai mare de 3500 kg 

 
 

230000 
456000 
910000 

 
 

247000 
488000 
978000 

 
 

26 
52 
104 

12 CAP. V. Taxa pentru eliberarea titlurilor de 
proprietate asupra terenurilor dobândite în baza lefii 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

93000 
lei/hectar 

sau 
fractiune 
de hectar 

100000 
lei/hectar 

sau 
fractiune 
de hectar 

11 
lei/hectar 

sau 
fractiune 
de hectar 

                       
                   Taxele prevăzute la art. 295, alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal nu intră 
sub incidenţa prevederilor art. 287 din Codul fiscal, care prevede că ”peste nivelul impozitelor şi 
taxelor locale, consiliile locale pot modifica anual impozitele şi taxele locale, în termenul prevăzut de 
art. 288, alin.(1), în funcţie de condiţiile specifice zonei, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin. 
(3) şi (4) şi la art. 295. alin. (11), lit.b) – d).  
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