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LISTA
cuprinzflnd taxele extraiudiciare de timbru stabilite prin HGR 956/2009

-lei-

Taxa pentru anul 2015
cap. r raxe pentru eliberarea certificatelor de orice fer, artele decfft
cele eliberate de instan{e, Ministerul Justi{iei, parchetul de pe langr
Curtea Supremi de Justi(ie qi de notarii publici, precum qi pentru
alte sgrvicii prestate de unele institutii publice
l. Eliberarea de c[tre organele administraliei publice centrale qi locate
de alte autoritdti publice, precum qi de institufii de stat, care, ?n
exercitarea atribufiilor lor, sunt in drept sd certifice anumite situalii de
fapt, a certificatelor, adeverinlelor qi a oricdror alte inscrisuri prin care se
atestd un fapt sau o situalie, cu excep{ia acelor acte pentru care se
alSteqte o altS taxd extraiudiciarl de timbru mai mare
2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap ae
animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
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3. certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietd{ii asupra arirn.alelor;
pe cap de animal, in bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
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- pentru animale peste 2 ani
4. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civil[ a schimblrii numelui
sexului
5. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civild a desfacerii c[sitoriei
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6. Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civild rom6ne, a actelor de
stare civili intocmite de autoritltile strdine
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7. Reconstituirea qi intocmirea ulterioarS, la cerere, a actelor de stare
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8. Eliberarea altor certificate de stare civilS in locul celor pierdute,
sustrase, distruse sau deteriorate
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4 Taxe de inmatriculare a autovehiculelor qi remorcilor,
aatorrzare provizorie de circula{ie gi autorizare de circula{ie pentru
probe
l. Taxe de inmatriculare permanentd sau temporarl a autovehiculelor qi
remorcilor:
a) autovehicule qi remorci cu masa totall maximi autorizati. de pdnd la
3.500 kg inclusiv
b) autovehicule qi remorci cu masa total6 maximd autorizatd mai mare de
3.500 ke
2. Taxd de autorizare provizorie a circula{iei autovehiculelor qi
remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar
3. Taxe de autorizare a circulaliei pentru probe a autovehiculelor qi
remorcilor
Cap. 5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra
terenurilor dobindite in baza Leeii fondului funciar nr. 18/1991,
republicatl. cu modificirile si comnletlrile ulterioare
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobdndite in baza l,egii fondului funciar nr. 1811991, republicat[, cu
modificlrile gi completlrile ulterioare, cu excep{ia celor pentru terenurile
agricole si forestiere
Cap.
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