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TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

 
LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU  

LEGEA NR. 117/1999 

 

    

 

 

LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

 Nr. 

crt. 

Extras din norma juridica 

 
- lei - 

 

CAPITOLUL I  

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat 

cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei si Libertatilor 

Cetatenesti, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si 

Justitie si de notarii publici, precum si pentru alte servicii 

prestate de unele institutii publice 

 
1. 

Eliberarea de catre organele 

administratiei publice centrale si 

locale, de alte autoritati publice, 

precum si de institutii de stat, care, 

in exercitarea atributiilor lor, sunt 

in drept sa certifice anumite situatii 

de fapt, a certificatelor, 

adeverintelor si a oricaror alte 

inscrisuri prin care se atesta un fapt 

sau o situatie, cu exceptia acelor acte 

pentru care se plateste o alta taxa 

extrajudiciara de timbru mai mare 

2 

 

2. 

Eliberarea certificatelor de 

proprietate asupra animalelor, pe cap 

de animal: 

X 

 
- pentru animale sub 2 ani 2 

 
- pentru animale peste 2 ani 2 

 

3. 

Certificarea (transcrierea) 

transmisiunii proprietatii asupra 

animalelor, pe cap de animal, in bilete 

de proprietate: 

X 

 
- pentru animale sub 2 ani 2 

 
- pentru animale peste 2 ani 5 
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4. 

Inregistrarea, la cerere, in actele de 

stare civila a schimbarii numelui si 

sexului 

15 

 
5. 

Inregistrarea, la cerere, in actele de 

stare civila a desfacerii casatoriei 
2 

 
10. 

Transcrierea, la cerere, in registrele 

de stare civila romane, a actelor de 

stare civila intocmite de autoritatile 

straine 

2 

 
11. 

Reconstituirea si intocmirea 

ulterioara, la cerere, a actelor de 

stare civila 

2 

 
12. 

Eliberarea altor certificate de stare 

civila in locul celor pierdute, 

sustrase, distruse sau deteriorate 

2 

 
3. 

Taxe pentru examinarea persoanelor 

carora le-a fost anulat permisul de 

conducere, pentru categoriile cuprinse 

in permisul anulat 

Abrogat prin Ordonanta 

de urgenta a 

Guvernului nr. 70/2009 

 
4. 

Taxe pentru examinarea persoanelor care 

au fost respinse de 3 ori la examenul 

pentru obtinerea aceleiasi categorii a 

permisului de conducere 

Abrogat prin Ordonanta 

de urgenta a 

Guvernului nr. 70/2009 

 

CAPITOLUL IV  

Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare 

provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe 

 

1. 

Taxe de înregistrare permanenta sau 

temporara a autovehiculelor si 

remorcilor: 

x 

 

a) autovehicule si remorci cu masa 

totala maxima autorizata de pana la 

3.500 kg inclusiv 

60 

 

b) autovehicule si remorci cu masa 

totala maxima autorizata cuprinsa intre 

750 kg si 3.500 kg, inclusiv 

Abrogat prin Ordonanta 

de urgenta a 

Guvernului nr. 70/2009 

 

c) autovehicule si remorci cu masa 

totala maxima autorizata mai mare de 

3.500 kg 

145 

 
2. 

Taxa de autorizare provizorie a 

circulatiei autovehiculelor si 

remorcilor neinmatriculate permanent 

sau temporar 

9 

 

CAPITOLUL V  

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra 

terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 
1. 

Taxe pentru eliberarea titlurilor de 

proprietate asupra terenurilor dobandite in 

baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, 

republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, cu exceptia celor 

pentru terenurile agricole si forestiere 

15 

 


