ANEXA NR.1
TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,
PRECUM SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2008

I. CODUL FISCAL – TITLUL IX – IMPOZITE SI TAXE LOCALE
CAPITOLUL II -IMPOZITUL SI TAXA * ) PE CLADIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice
- lei/m 2-

Art..251 alin (3) din Legea 571/2004 privind Codul Fiscal modificata si completata de Legea nr.343/2006
Nivelul indexat pentru anul 2007

Tipul cladiri

A.Clădiri cu cadre din beton armat sau cu
pereti exteriori din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic
B. Cladiri cu pereti exteriori din lemn, din
piatra naturala, din cărămidă nearsă, din
valatuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic si/sau
chimic
C.Cladire-anexa cu cadre din beton armat
sau cu pereti exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate in
urma unui tratament termic si/sau chimic

Nivelul aplicabil in anul fiscal 2008

Cu instalaŃii de apă,
canalizare, electrice,
încălzire
(condiŃii cumulative )
669

Fără instalaŃii de
apă, canalizare,
electrice sau de
încălzire
397

Cu instalaŃii de apă,
canalizare, electrice,
încălzire
(condiŃii cumulative )
669

Fără instalaŃii de
apă, canalizare,
electrice sau de
încălzire
397

182

114

182

114

114

102

114

102
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D.Cladire-anexa cu pereti exteriori din
lemn, din piatra naturala, din cărămidă
nearsă, din valatuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic
si/sau chimic
E. In cazul contribuabilului care detine la
aceeasi adresa incaperi amplasate la
subsol, la demisol si/sau la mansarda,
utilizate ca locuinta in oricare dintre
tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D
F. In cazul contribuabilului care detine la
aceeasi adresa incaperi amplasate la
subsol, la demisol si/sau la mansarda,
utilizate in alte scopuri decat cel de
locuinta in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit. A-D

68

45

68

45

75% din suma care s-ar
aplica cladirii

75% din suma care
s-ar aplica cladirii

75% din suma care s-ar
aplica cladirii

75% din suma care
s-ar aplica cladirii

50% din suma care s-ar
aplica cladirii

50% din suma care
s-ar aplica cladirii

50% din suma care s-ar
aplica cladirii

50% din suma care
s-ar aplica cladirii

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrative-teritoriale, concesionate,
inchiriate, date in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.
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CAPITOLUL III-IMPOZITUL SI TAXA*) PE TEREN
IMPOZITUL / TAXA *)PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCTII
Art. 258 alin (2)
- lei/ha Zona in cadrul localitatii
Nivelul indexat pentru anul 2007
Nivelul aplicabil in anul 2008
A
B

5401
3768

5401
3768

C

2385

2385

D

1261

1261

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrative-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in folosinta,
dupa caz, se stabileste taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii
similare impozitului pe teren.
IMPOZITUL /TAXA *)PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN –
ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII

Art. 258 alin (4)
Nr.
Zona
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Categoria de
folosinŃă

Arabil
Păşuni
FâneŃe
Vii
Livezi
Păduri şi alte ter. cu vegetaŃie forest.
Terenuri cu ape
Drumuri şi căi ferate
Terenuri neproductive

Nivelul indexat pentru anul 2007
(ZONA A)

- lei/ha Nivelul aplicabil in anul 2008
(ZONA A)

20
15
15
33
38
20
11
X
X

20
15
15
33
38
20
11
X
X

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrative-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in folosinta, dupa
caz, se stabileste taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare
impozitului pe teren.
Sumele inscrise in table se inmultesc cu coeficientul de corectie “4”(municipii), aferent rangului de localitate II, stabilit conform Legii nr.351/2001 privind aprobarea planului de
amenajare a teritoriului national si conform punctului 2 din HG nr.44/2004 de aprobare a Normelor metodologice la Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.
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IMPOZITUL /TAXA *)PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN
Art. 258, alin (6)
Zona
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
5.1.
6
6.1.
7

7.1.

8
8.1.
9
10

Categoria de
folosinta
Teren cu constructii
Arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod,alta decit cea
prevazuta la nr.crt.5.1.
Vie pina la intrarea pe rod
Livada pe rod,alta decit cea
prevazuta la nr.crt.6.1.
Livada pina la intrarea pe rod
Padure sau alt teren cu
vegetatie forestiera,cu exceptia
celui prevazut la nr.crt.7.1.
Padure in virsta de pina la 20
ani si padure cu rol de
protectie
Teren cu apa,altul decit cel cu
amenajari piscicole
Teren cu amenajari piscicole
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

Nivelul indexat pentru anul 2007
(ZONA A)

- lei /ha Nivelul aplicabil in anul 2008
(ZONA A)

22
36
20
20
40

22
36
20
20
40

X
40

X
40

X
12

X
12

X

X

4

4

24
X
X

24
X
X

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrative-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in folosinta,
dupa caz, se stabileste taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare
impozitului pe teren.
Sumele inscrise in table se inmultesc cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art.251, alin.5, din Legea nr.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, aferente
rangului localitatii II (municipii) si zonei in care se afla terenul respectiv zona A-2,40.
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CAPITOLUL IV-TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT / IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT *)
Art.263 alin (2)

Mijloace de transport cu tractiune mecanica

Tipuri de autovehicule
1.Motorete,scutere,motociclete si
autoturisme cu capacitatea cilindrică de până
la 1600 cm3 inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre
1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre
2001 cm3 si 2600cm3 inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre
2601 cm3 si 3000cm3 inclusiv
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de
peste 3001cm3
6.Autobuze,autocare,microbuze
7.Alte autovehicule cu masa totala maxima
autorizata de pina la 12 tone inclusiv precum
si autoturismele de teren din productie
interna
8Tractoare inmatriculate

Nivelul indexat pentru anul 2007valoarea taxei in lei/200 cm3 sau
fractiune

Nivelul aplicabil in anul 2008
Suma in lei ,pentru fiecare grupa de 200cm3sau
fractiune din aceasta

7

7

15

15

30

30

60

60

120

120

20

20

25

25

15

15
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Art.263 alin (4) si 292 alin (3)

Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone
Nivelul indexat pentru anul 2007

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

1. Vehicule cu două axe
a) peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t
b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t
a) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t
a) peste 15 t
2. Vehicule cu trei axe
a) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t
b) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t
c) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t
d) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t
e) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t
f) peste 25 t
3. Vehicule cu patru axe
a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t
b) peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t
c) peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t
d) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t
e) peste 31 t

Impozit in lei
Vehicule cu sistem Vehicule cu alt
de suspensie
sistem de
pneumatică sau un
suspensie
echivalent
recunoscut
x
x
100
110
110
218
218
307
307
694
X
X
110
137
137
281
281
365
365
563
563
874
563
874
X
X
365
370
370
578
578
917
917
1361
917
1361
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Nivelul aplicabil in anul 2008
Impozit in lei
Vehicule cu sistem
Vehicule cu alt
de suspensie
sistem de
pneumatică sau un
suspensie
echivalent
recunoscut
x
x
100
110
110
218
218
307
307
694
X
X
110
137
137
281
281
365
365
563
563
874
563
874
X
X
365
370
370
578
578
917
917
1361
917
1361

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)
de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone
Art.263 alin (5)

si art.292 alin(3)
Nivelul indexat pentru anul 2007

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată
(în tone )

1.Vehicule cu două axe
a) peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t
b) peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t
c) peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t
d) peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t
e) peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t
f) peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t
g) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t
h) peste 25 t
2. Vehicule cu 2+ 2 axe
a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t
b) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t
c) peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t
d) peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t
e) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t
f) peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t
g) peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t
h) peste 36 t
3. Vehicule cu 2+ 3 axe
a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t
b) peste 38 t

Impozit in lei
Axă / axe motoare
Axă /axe
cu suspensie
motoare cu alt
pneumatică sau un
sistem de
echivalent
suspensie
recunoscut
x
100
110
120
130
140
190
246
443
X
120
177
291
428
517
849
1178
1178
X
938
1305
7

x
110
120
130
140
190
246
443
778
X
177
291
428
517
849
1178
1789
1789
X
1305
1774

Nivelul aplicabil in anul 2008
Impozit in lei
Axă / axe
Axă /axe motoare
motoare cu
cu alt sistem de
suspensie
suspensie
pneumatică sau
un echivalent
recunoscut
x
x
100
110
110
120
120
130
130
140
140
190
190
246
246
443
443
778
X
X
120
177
177
291
291
428
428
517
517
849
849
1178
1178
1789
1178
1789
X
X
938
1305
1305
1774

X
829
1150
1591
x
471
570
851

4. Vehicule cu 3 + 2 axe
a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t
b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t
c) peste 40 t
5. Vehicule cu 3 + 3 axe
a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t
b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t
c) peste 40 t

X
1150
1591
2354
x
570
851
1356

X
829
1150
1591
x
471
570
851

X
1150
1591
2354
x
570
851
1356

Remorci, semiremorci sau rulote
Art. 263 alin (6)
Masa totala maxima autorizata

Nivelul indexat pentru anul 2007

Nivelul aplicabil in anul 2008

Impozit in lei
7
24
37
46

a) Până la 1 tonă inclusiv
b) Peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone
c) Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone
d) Peste 5 tone

Impozit in lei
7
24
37
46

CAPITOLUL V-TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAłIILOR
Art.267 alin (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul
urban
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism
a) până la 150 mp inclusiv
b) între 151 şi 250 mp inclusiv
c) între 251 şi 500 mp inclusiv
d) între 501 şi 750 mp inclusiv
e) între 751 şi 1000 mp inclusiv
f) peste 1000 mp

Nivelul indexat pentru anul 2007 Nivelul aplicabil in anul 2008
Taxa in lei

Taxa in lei

4
5
7
8
10
10 +0.01 lei/m2 pentru fiecare m2
care depaseste 1000 m2

4
5
7
8
10
10 +0.01 lei/m2 pentru fiecare m2
care depaseste 1000 m2
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Art.267 alin (4) Taxa pentru eliberarea autorizaŃiei de foraje sau excavări
Art.267 alin (7) Taxa pentru eliberarea autorizaŃiei de construire pentru
chioşcuri, tonete, cabine, spaŃii de expunere, situate pe căile şi în spaŃiile
publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a
firmelor şi reclamelor:
Art.267 alin (11) Taxa pentru eliberarea unei autorizaŃii privind lucrările de
racorduri şi branşamente la reŃele publice de apă, canalizare, gaze, termice,
energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
Art.267 alin (12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către
comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de catre primari, sau de
structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean
Art.267 alin (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură
stradală şi adresa.

6 lei pentru fiecare m2 afectat

6 lei pentru fiecare m2 afectat

6 lei pentru fiecare m2 de suprafata
ocupata de constructie

6 lei pentru fiecare m2 de suprafata
ocupata de constructie

9 lei pentru fiecare racord

9 lei pentru fiecare racord

11

11

7

7

Nivelul indexat pentru anul 2007 Nivelul aplicabil in anul 2008
Taxa in lei
Taxa in lei
Art 268 alin (1).Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea
unei activitati economice in mediul urban
Art.268 alin (11).Taxa vizare anuala autorizatie pentru desfasurarea unei
activitati economice
Art. 268 alin (2) Taxa pentru eliberarea autorizaŃiilor sanitare de funcŃionare
Art. 268 alin (3) Taxa pentru eliberarea de: copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deŃinute de consiliile locale,
pentru fiecare mp de plan sau fractiune
Art. 268 alin (4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător
Art. 268 alin (4) Taxa viza trimestriala pentru certificat de producator
Art.268 alin.(5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind desfasurarea
activitatii de alimentatie publica ,diferentiata in functie de suprafata , astfel :
- pentru suprafata de pana la 50 mp inclusiv
- pentru suprafata cuprinsa intre 51mp – 100 mp inclusiv
- pentru suprafata cuprinsa intre 101 mp – 200 mp inclusiv
- pentru suprafata de peste 200 mp
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57

57

29

29

14

14

23

23

22
7

22
7

500
1000
2000
3000

500
1000
2000
3000

Art.268 alin.(5) Taxa pentru vizarea anuala a autorizatiei privind
desfasurarea activitatii de alimentatie publica ,diferentiata in functie de
suprafata , astfel :
250
250
- pentru suprafata de pana la 50 mp inclusiv
500
500
- pentru suprafata cuprinsa intre 51mp – 100 mp inclusiv
1000
1000
- pentru suprafata cuprinsa intre 101 mp – 200 mp inclusiv
1500
1500
- pentru suprafata de peste 200 mp
CAPITOLUL VI-TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Art. 271 alin (2) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si
publicitate
a) pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate în locul în care persoana
derulează o activitate economică
b) pentru orice alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si
publicitate

Nivelul indexat pentru anul 2007 Nivelul aplicabil in anul 2008
Taxa in lei
23 lei/an/mp sau fracŃiune de mp

Taxa in lei
23 lei/an/mp sau fracŃiune de mp

17 lei/an/mp sau fracŃiune de mp

17 lei/an/mp sau fracŃiune de mp

CAPITOLUL VII- IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art 275 alin (2) Manifestari artistice sau activitati distractive

Nivelul indexat pentru anul 2007
Taxa in lei
1 leu /mp
2 lei/mp

a) In cazul videotecilor
b) In cazul discotecilor
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Nivelul aplicabil in anul 2008
Taxa in lei
1leu /mp
2 lei/mp

Capitolul X - ALTE TAXE LOCALE
Nivelul indexat pentru anul 2007

Nivelul aplicabil in anul 2008

Taxa in lei

Taxa in lei

Tipul taxei
Art. 283 (1) si alin.(3) Taxe zilnice pentru utilizarea temporară a locurilor publice
1. taxa pentru parcarea ocazională în spaŃii amenajate sau în spaŃiul
1 leu/ora/vehicul
1 leu /ora/vehicul
pieŃelor sau oborului
2. taxa pentru parcarea curentă a vehiculelor în parcări special
2 lei/zi/vehicul
2lei/zi/vehicul
amenajate
3. taxa pentru depozitare diverse materiale
2 lei/mp/zi
2 lei/mp/zi
4. taxa pentru realizarea unor lucrări
7 lei/mp/zi
7 lei/mp/zi
5. taxa pentru desfacere şi vânzare de produse şi servicii diverse în
standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte
2 lei/mp/zi
2 lei/mp/zi
locuri publice
6. taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului in piete,
tirguri, etc.
a) comercializare in obor
3 lei/mp/zi
3 lei/mp/zi
- materiale de constructii
3 lei/mp/zi
3 lei/mp/zi
- cereale
4 lei/mp/zi
4 lei/mp/zi
- articole de fierarie
b) comercializare in piata agroalimentara
3 lei/mp/zi
3 lei/mp/zi
- producatori agricoli
4 lei/mp/zi
4 lei/mp/zi
- agenti economici
7. taxa pentru ocuparea temporară a locurilor publice cu prilejul
organizării de expoziŃii, târguri ocazionate de diferite manifestări
1 leu/mp/zi
1 leu/mp/zi
8. taxa pentru vânzarea exclusivă de ziare, cărŃi, reviste
1 leu/mp/zi
1 leu/mp/zi
9. taxa pentru ocuparea terenurilor cu constructii provizorii autorizate
1 leu/mp/zi
1 leu/mp/zi
in conditiile legii
10. taxa pentru vanzare de produse din vehicule sau autovehicule
X
2 lei/mp/zi
Art. 283 alin(2) si alin.(3) Taxa anuala pentru detinerea sau utilizarea
Intre 0 lei/an si 34 lei/an inclusiv
Intre 0 lei/an si 34 lei/an
echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc
(Anexa nr.1 la HCL
inclusiv
infrastructura publica
nr.17/28.02.2007)
(ANEXA nr. 5 la prezenta
hotarare)
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Art.283, alin(1) Taxa xerox privind copii de pe documentele detinute
de autoritatea publica locala solicitate in baza Legii nr.544/2001,
precum si pentru realizarea de copii dupa orice alte documente
solicitate de autoritatea publica locala in realizarea atributiilor sale,
conform legii.

X

Copii format
A4

Copii format
A3

0,15
lei/pagina

0,30
lei/pagina

CAPITOLUL XIII- SANCTIUNI MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Nivelurile actualizate pentru anul
2007

Nivelurile actualizate pentru
anul 2008

50-200

50-200

200-500

200-500

200-500

200-500

200-500

200-500

230-1130

230-1130

Art. 294 alin (3)
Contraventia prevazuta la alin (2) lit. a« Depunerea peste termen a
declaratiilor de impunere »
Contraventia prevazuta la alin (2) lit. b« Nedepunerea declaratiilor
de impunere »
Contraventia prevazuta la alin (2) lit. c«Nerespectarea prevederilor
referitoare la instrainarea,inregistrarea,radierea bunurilor
impozabile,precum si la comunicarea actelor translative ale
dreptului de proprietate »
Contraventia prevazuta la alin (2) lit. d« refuzul de a furniza
informatii sau documente de natura celor de la art.2951 din Legea
393/2006 ,precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la
data solicitarii acestora »
Art. 294 alin (4)
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea,
vanzarea, evidenta si gestionarea dupa caz a abonamentelor si
biletelor de intrare la spectacole

12

CAPITOLUL XIII-SANCTIUNI MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art. 294 alin (6)
Contraventia prevazuta la alin (2) lit. a« Depunerea peste termen a
declaratiilor de impunere »

Nivelurile actualizate pentru anul
2007
200-800

Nivelurile actualizate pentru
anul 2008
200-800

800-2000

800-2000

800-2000

800-2000

800-2000

800-2000

920-4520

920-4520

Contraventia prevazuta la alin (2) lit. b« Nedepunerea declaratiilor
de impunere »
Contraventia prevazuta la alin (2) lit. c«Nerespectarea prevederilor
referitoare la instrainarea,inregistrarea,radierea bunurilor
impozabile,precum si la comunicarea actelor translative ale
dreptului de proprietate »
Contraventia prevazuta la alin (2) lit. d« refuzul de a furniza
informatii sau documente de natura celor de la art.2951 din Legea
393/2006 ,precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la
data solicitarii acestora »
Art. 294 alin (6)
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea,
vanzarea, evidenta si gestionarea dupa caz a abonamentelor si
biletelor de intrare la spectacole
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II. LEGEA NR.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare
Nivelurile taxelor judiciare aplicabile in anul 2008, ramin la nivelul celor aplicate in anul 2007 – ANEXA la HG nr.1514/25.10.2006
publicata in Monitorul Oficial nr.935/17.11.2006 (punctual II din aceasta ANEXA).
III. LEGEA NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
Nivelurile taxelor aplicabile in anul 2008, ramin la nivelul celor aplicate in anul 2007 - ANEXA la HG nr.1514/25.10.2006 publicata
in Monitorul Oficial nr.935/17.11.2006 (punctual IV din aceasta ANEXA).
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