
       ROMÂNIA                                          PROIECT          
JUDEŢUL MUREŞ 

                    CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.____ 

din ___________2011 

privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2012 bugetului 
propriu al judeţului Mureş, precum şi instituţiilor subordonate              

Consiliului Judeţean Mureş 

 

 
       Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.19505/18.XI.2011 la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unor taxe şi tarife locale datorate în anul 2012 bugetului propriu al judeţului 
Mureş şi a instituţiilor subordonate ale consiliului judeţean, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate,  

  Având în vedere: 
-  art.20, alin.(1), lit.”b”, art.27,30 şi 68 din Legea privind finanţele publice locale 

nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  art.266, 267 şi 268 din Legea privind Codul Fiscal nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi Normele de aplicare a Legii nr. 
50/1991 aprobate prin Ordinul nr. 839/2009 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Locuinţei, 
-  prevederile art.41, art.46 şi art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordinului 

comun al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii nr.356/2010 şi Ministerului 
Administraţiei şi Internelor nr.107/2010, 
          -  Legea privind taxele extrajudiciare de timbru nr.117/1999, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
           În temeiul dispoziţiilor articolului 91, alin. (3), lit. .”c” şi art. 97, alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu respectarea procedurilor, reglementate de Legea nr.52/2003, privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, 
 

                                        
hotărăşte: 

 
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2012 se aprobă cuantumul taxelor şi tarifelor 

pentru unele activităţi care constituie venituri proprii ale bugetului judeţului Mureş şi 

instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2.(1) De executarea prezentei hotărâri răspund Direcţia Economică, Direcţia 

Amenajare Teritoriu şi Urbanism, Direcţia Tehnică, Camera Agricolă Judeţeană Mureş şi 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş. 

 



                   (2) Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al judeţului Mureş şi se 
comunică: - Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş 

                - Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş 
                - Camerei Agricole Judeţene Mureş 

                - Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş nominalizate la 
alin. (1) al prezentului articol. 
 

 
 
               PREŞEDINTE                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

          SECRETAR   
     Lokodi Edita Emöke        Aurelian Paul Cosma 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



          ROMÂNIA  
    JUDEŢUL MUREŞ  

CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică 

Nr. 19505/18.XI.2011 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea unor tarife şi taxe locale 
datorate în anul 2012 bugetului propriu al judeţului Mureş, precum şi 

instituţiilor subordonate  Consiliului Judeţean Mureş 

Conform prevederilor art.3 , art. 4 pct. (1) lit. a , art. 6 pct. (1), art.7 pct. (1) lit. a) - 
f), pct. (18) şi (19), art. 8 pct. (1) şi (2) şi art. 45 pct. (1^1) din Legea nr. 50 /1991 

republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi prin 
art.11alin.(2) din  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin 
Ordinul nr. 839/2009, a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, sunt stabilite 

perceperea de taxe la eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire, 
precum şi a avizului structurii de specialitate. 

În baza OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de administrator al drumurilor 
judeţene  din judeţul Mureş, are obligaţia de a urmări şi verifica respectarea prevederilor 
legale privind execuţia lucrărilor de orice fel realizate în zona drumurilor, precum şi 

întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice judeţene din judeţul Mureş, în 
total 713,481 km. 

În acest sens, în conformitate cu dispoziţiile art. 46, coroborate cu cele ale art. 47 
alin. (4), ambele din actul normativ mai sus indicat, pentru ocuparea zonei drumurilor, a 
podurilor, pasajelor, viaductelor şi tunelurilor, prin realizarea unor lucrări sau amplasarea în 

zona drumului public a panourilor publicitare, a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice 
scop, acceptate de administratorul drumurilor, se aplică taxe de utilizare, care se constituie 
ca venituri la dispoziţia acestuia în vederea asigurării fondurilor necesare, pe lângă 

subvenţiile primite de la bugetul de stat, administrării, întreţinerii, reparării şi modernizării 
drumurilor publice aflate în administrare. 

Potrivit Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor 

şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere 
aprobate prin Ordinul nr. 571/1997, emis de Ministerul Transporturilor, cu modificările 
ulterioare, acceptul administratorului drumului comportă două faze prealabile începerii 

lucrărilor, constând în emiterea acordului prealabil, respectiv a autorizaţiei de amplasare şi 
acces la drum. 

Potrivit prevederilor art.41 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, republicată, 

privind regimul drumurilor,  Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de administrator al 
drumurilor judeţene din judeţul Mureş, poate elibera autorizaţii speciale de transport, 

pentru efectuarea transportului pe aceste drumuri cu vehicule rutiere, înmatriculate sau 
înregistrate în România sau în alte state cu depăşirea masei totale maxime admise, 
maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele 

2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, în condiţiile stabilite prin ordin comun al 
ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.  

Pentru autorizarea acestor transporturi se aplică taxe de utilizare a drumurilor care 

se constituie ca venituri proprii ale administratorului drumurilor pentru finanţarea lucrărilor 
de administrare, exploatare, întreţinere, consolidare, reparaţii şi modernizare a drumurilor 
aflate în administrarea sa.  



Direcţia Tehnică a înaintat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii cu adresa 
nr.18363/04.11.2011 spre avizare taxele cuprinse la capitolele VI,VII,VIII,IX, în 

conformitate cu prevederile art. 41, alin. 14, lit.b) şi ale art.47, alin.7, lit.b) din Ordonanţa 
Guvernului nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor urmând ca în cel mai scurt 

timp anexele avizate să fie ataşate prezentei. 
În baza art. 27 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, republicată 

cu modificările ulterioare, consiliile judeţene au competenţa de a stabili impozite şi taxe 

locale în limitele şi în condiţiile legii. 
         Potrivit anexei nr. 1 la aceeaşi lege, structura veniturilor proprii ale Consiliului 
Judeţean Mureş cuprinde încasări din impozite directe, care sunt formate şi din taxele 

pentru eliberarea avizelor de arhitect şef, a certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de 
construire şi altele. 

Având în vedere prevederile art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 

impozitele şi taxele locale prevăzute de către consiliile locale şi consiliile judeţene au 
posibilitatea de a  fi majorate anual cu până la 20%, cu excepţia taxelor asupra mijloacelor 
de transport.  

Conform dispoziţiilor Legii privind taxele extrajudiciare de timbru nr.117/1999, cu 
modificările şi completările ulterioare, eliberarea certificatelor de orice fel, precum şi alte 
servicii prestate de unele instituţii publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru, 

care plătesc anticipat. 
Faţă de toate considerentele mai sus arătate, având în vedere şi faptul că prin 

dimensionarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul 2012 se urmăreşte asigurarea unor 
surse de venituri la bugetul local în vederea angajării şi acoperirii cheltuielilor bugetului 
local, cu respectarea prevederilor legale, propunem adoptarea proiectului de hotărâre 

alăturat. 

 

 
VICEPREŞEDINTE 

Szabó Árpád 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                DIRECTOR 
                                                                                                Bartha Iosif        

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Întocmit: consilier Iulia Axente 



       
ROMÂNIA                                                                                                           

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                  Anexa 

 

TAXE 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul 
construcţiilor pe anul 2012 

 

     În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau a 
instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor, astfel: 
 

      CAPITOLUL I 
 

  1.1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu 
suma stabilită de consiliul local, consiliul judeţean, în funcţie de suprafaţa pentru care se 
solicită: 

 

mp Taxe prevăzute de Codul 
Fiscal (lei) 

   Taxă aprobată 
      2011 (lei) 

    Taxă propusă 
        2012 (lei) 

a)până la 150 4,00 – 5,00 5,50 5,50 

b)între 151 şi 250              5,00 – 6,00 6,50 6,50 

c)între 251 şi 500 6,00 – 8,00 8,50 8,50 

d)între 501 şi 750  8,00 – 10.00 10,50 10,50 

e)între751 şi 1000            10,00 – 12,00          13,00          13,00 

f) peste 1000 12,00 + 0,01 pentru fiecare 
mp care depăşeşte 1.000 mp 

13,00+0,01 lei/mp 13,00+0,01 lei/mp 

 
 1.2. În mediul rural se percepe  50% din taxa prevăzută pentru mediul urban. 
 

     CAPITOLUL II 
 

    2.1. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează 
a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţii. 

    2.2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor 
geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze 
şi petrol, precum şi altor exploatări se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de 

teren afectat de foraj sau de excavaţie cu 7,50 lei , pentru fiecare m2 afectat. 
    2.3. Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile de şantier, necesare execuţiei 
lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea, taxa este de 3 % din 

valoarea autorizată a construcţiilor 
    2.4.  Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de 
corturi, căsuţe sau rulote, campinguri taxa datorată este de 2% din valoarea autorizată a 

lucrării sau a construcţiei. 
     2.5.  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, 
spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea  

corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 7,50 lei, pentru fiecare 
m2 de suprafaţă ocupată de construcţie. 



     2.6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât 
cele prevăzute în alt alineat este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. 
     2.7. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a construcţiilor şi a 

amenajărilor taxa datorată este de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora. În cazul  
desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită a 
clădirii supuse demolării. 

     2.8.  Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de 
construire taxa este de 30% din valoarea taxei iniţiale. 
     2.9. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la 

reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefoane şi televiziune 
prin cablu taxa este de 11,50 lei ,  pentru fiecare racord. 
     2.10.  Pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism     şi 

amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul 
Consiliului Judeţean taxa este de 14,00 lei . 
     2.11. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă taxa  este de 

8,50 lei . 
     2.12. Pentru avizarea documentaţiei de către Comisia socio-economică de examinare şi 
avizare a implantării structuriilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare din cadrul 

Consiliului Judeţean, taxa este de 593 lei. 
 

        CAPITOLUL III 
 
         Valoarea minimă a lucrărilor de construcţii, pe metru pătrat de suprafaţă 

construită - desfăşurată la clădiri şi alte construcţii, avută în vedere la 
eliberarea autorizaţiei de construire pentru persoane fizice. 

Nr.

crt. 

Felul şi destinaţia construcţiilor Valoarea impozabilă(lei/mp) 

cu instalaţii de 
apă, canalizare, 
electricitate, 

încălzire(condiţii 
cumulative) 

fără instalaţii 
de apă, 
canalizare, 

electricitate, 
sau încălzire 

Aprobat 
2011 

Propus 
2012 

Aprobat 
2011 

Propus 
2012 

1. Clădire cu cadre din beton armat sau cu 

pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din 
orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

846,00 846,00 502,00 502,00 

2. Clădire cu pereţi exteriorii din lemn, din 
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din 

vălătuci, sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic 

230,00 230,00 144,00 

 

 

 

144,00 

 

 

 

3. Clădire – anexă din cadre din beton armat 

sau pereţi exteriori din cărămidă arsă sau 
din orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic şi/sau chimic 

144,00 144,00 129,00 129,00 



Nr.

crt. 

Felul şi destinaţia construcţiilor Valoarea impozabilă(lei/mp) 

cu instalaţii de 
apă, canalizare, 
electricitate, 

încălzire(condiţii 
cumulative) 

fără instalaţii 
de apă, 
canalizare, 

electricitate, 
sau încălzire 

Aprobat 

2011 

Propus 

2012 

Aprobat 

2011 

Propus 

2012 

4. Clădire – anexă cu pereţii exteriori din 

lemn, din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic 

şi/sau chimic  

 86,00  86,00  57,00  57,00 

5. 

 

În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 

subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate 
ca locuinţă, în orice dintre tipurile de 

clădiri prevăzute la pct. 1 – 4  

75 % din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

75 % din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

6. 

 

În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 

subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate 
în alte scopuri decât cel de locuinţă, în 
oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute 

la pct. 1 – 4  

50 % din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

50 % din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
       CAPITOLUL IV 

TARIFE 
pentru prestările de servicii efectuate pentru persoanele fizice şi  juridice 

pentru anul 2011 
 

Nr.crt. Denumire Tarif (lei) 

Aprobat 
2011 

Tarif (lei) 

Propus  
2012 

1. Xerocopie format A4 - faţă 

                                   - faţă-verso 

0,45 

0,65 

0,50 

0,70 

2. Xerocopie format A3 - faţă 

                                   - faţă-verso 

0,65 

0,85 

0,70 

0,90 

3. Închiriere pentru "Sistemul de traducere simultană"/zi 472,50 678,00 

4. Cercetarea documentelor, dactilografierea, devizelor şi 

copiilor după acte de proprietate sau decrete de 
expropriere 

      8,50          8,50 

5. *Tarife pentru furnizarea de informaţii topografice, 
cadastrale sub formă grafică şi format electronic, 
            a)furnizare de planuri grafice înainte de anul 

1990 
                                      format A4 
                                      format A3 

                                      format A2 
                                      format A1 
                                      format A0  

 
 
 

 
       18,00 

21,00 

    40,00 
    68,00 

       80,00                                                                            

     
 
 

 
18,00 
21,00 

 40,00               40,00 
68,00 
80,00 

             b)furnizare de planuri grafice după  anul 1990 
                                      format A4 

                                      format A3 
                                      format A2 
                                      format A1 

                                      format A0 

 
     23,00    

     27,50 
57,00 

102,00 

205,00 
                                                                 

       
23,00 

27,50 
57,00 

102,00         

205,00  
        

6. *Furnizare de planuri din sistemul informaţional           

( documentaţii privind infrastructura, gospodărie 
comunală, amenajarea teritoriului şi alte asemenea)  în 
format electronic echivalent 1 trapez  la scara de 

1:5000 

     

 
 136,50               

 

 

 
136,50 

 

7. *Furnizare de planuri şi documentaţii pentru obiective        

monumente istorice 
                a) Planuri(de situaţie, pe nivele, faţade, etc) 
                                     format A4 

                                     format A3 
                b) Cartoteci     format A5  
                c) Fotografii    format A5   

 

 
 

          1,00 

3,50 
          1,00 

2,10                                                                             

          

 
 

1,00 

3,50 
1,00 

          2,10 

 
* Unităţile administrativ – teritoriale sunt scutite de tarife în conformitate cu 
art. 80,alin. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii aprobate prin Ordinul nr. 
839/2009 cu modificările şi completările ulterioare. 



       CAPITOLUL V 
TARIFE 

pentru prestările de servicii efectuate de către Camera Agricolă  
Judeţeană Mureş 

 

Denumirea serviciului prestat Tarif Aprobat  2011 

Elaborare proiecte de investiţii în agricultură şi 

dezvoltare rurală în cadrul Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală finanţate prin Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală : 

- Măsura 141 -  Sprijinirea fermelor agricole de semi-           
subzistenţă 

-  Măsura 112  - Instalarea tinerilor fermieri 

 

 
 
 

lei 
 

lei 

 

 
 
 

100 
 

1% din valoarea 
proiectului 

Taxă pentru cererea de plată întocmită pentru proiecte 

elaborate şi declarate eligibile : 
-  Măsura 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi- 
subzistenţă 

  -   Măsura 112  - Instalarea tinerilor fermieri 

 

 
lei 
 

lei 

 

 
15 
 

50 

Taxa  curs de formare profesională cu producătorii 
agricoli 

lei 250 lei/cursant 

 

Denumirea serviciului prestat Tarif Propus 2012 

Elaborare proiecte finanţate prin FEADR   

 - Măsura 121- Modernizarea exploataţiilor agricole care 

prevăd realizarea de construcţii 
 

lei 5% din valoarea 

proiectului 

 - Măsura 121 -   Modernizarea exploataţiilor agricole 

care nu prevăd realizarea de construcţii  

lei 3% din valoarea 

proiectului 
 

Elaborare proiecte finanţate prin FEADR Măsura 112 lei 1% din valoarea 
proiectului 

Elaborare proiecte finanţate prin FEADR Măsura 141 
 

lei 200 

Întocmire de rapoarte progres Măsura 112 
 

lei 60 

Întocmire cerere de plată Măsura 112 
 

lei 60 

Întocmire cerere de plată Măsura 141 Anul I 

 

lei 15 

Întocmire cerere de plată Măsura 141 Anul II-III-IV-V 

 

lei 25 

Intocmire cerere de plată Măsura 121 
 

lei 200 

Taxa curs formare profesională lei 300 

Notă: 

1. Taxele se plătesc la casieria de la sediul Camerei Agricole Judeţene Mureş, Târgu Mureş, 
Piaţa Mărăşeşti nr. 13a. 
      



  CAPITOLUL VI 
 

TAXE 
pentru eliberarea acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor privind amplasarea şi 

accesul la drumul judeţean, pe anul 2012 
 

Nr. 

crt
. DENUMIRE TAXĂ 

Unitate de 

calcul 

Taxă 

unitară 
Aprobat 

2011 

[euro] 

Taxă 

unitară 
Propus 
2012 

[euro] 

1. 
Acord prealabil de amplasare şi acces la 

drum pentru persoane fizice şi juridice 

Taxă/document 

 
105,00 105,00 

2. 
Autorizaţie de amplasare şi acces la drum 
pentru persoane juridice 

Taxă/document 
65,00 65,00 

3. 

Acord prealabil (autorizaţie) pentru persoane 
fizice (construcţii de locuinţe, garaje, 
racorduri, instalaţii de gaze, apă, 

electricitate,etc.) 

 
Taxă/document 

25,00 25,00 

 

 
Taxelor nu li se aplică TVA. 
 

Notă: 
1. Acordul şi autorizaţia de amplasare şi acces la drum  se emit pentru o anumită funcţiune 
a obiectivului. La schimbarea funcţiunii sau a destinaţiei, beneficiarul este obligat să obţină 

aprobarea administratorului drumului pentru noua situaţie. 
2. Taxele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita autorizaţie. 
3. Taxele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care 

lucrările la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate. 
4. Taxele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie 
a drumurilor judeţene însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile 

judeţene sau alte lucrări în ampriză şi în zona de siguranţă. 
5. Taxele din tabelul de mai sus se percep şi în cazul în care se solicită prelungirea 
acordului sau autorizaţiei. 

6. Persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcţii de 
locuinţe, garaje, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, TV, electricitate, canalizare 

etc. li se încasează o singură dată suma de 25 euro, la eliberarea acordului. 
7. Persoanele fizice şi juridice române vor achita în lei taxa exprimată în euro, la cursul de 
schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna 

anterioară datei achitării taxei. 
8. Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării taxei se 
înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi 

lucrătoare a lunii respective. 
9. Taxele cuprinse în prezenta anexă nu se aplică consiliilor locale, unităţilor bugetare de 
asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe) 

 
 
 

 



 
 

      CAPITOLUL VII 
TAXE  

pentru ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene, pe anul 2012 
 

Nr. 

crt. 
DENUMIRE TAXĂ 

Unitate de 

calcul 

Taxă unitară 

Aprobat 
2011 

[euro] 

Taxă unitară 

Propus 2012 
[euro] 

1. Amplasare panou publicitar Taxă/mp/lună 0,65 0,65 

2. Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, 

rulotă, masă pentru desfacerea produselor 
alimentare şi nealimentare) 

 

Taxă/mp/lună 0,39 0,39 

3. Accese la diferite obiective: staţii de 

distribuţie carburanţi, hoteluri, moteluri, 
spaţii comerciale, depozite, etc. 

 

Taxă/mp/lună 0,39 0,39 

4. Locuri de parcare care deservesc obiective 
economice 

 
Taxă/mp/lună 

0,42 0,42 

 
Taxelor nu li se aplică TVA. 
 

Notă:  
1. Taxele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita autorizaţie; 
2. Pentru amplasare panouri publicitare: Suprafaţa minimă pentru care se percepe taxă va 

fi suprafaţa rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului la care se adaugă 1,00 
m de jur împrejur; 
3. Pentru spaţii cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masă pentru desfacerea 

produselor alimentare şi nealimentare): Suprafaţa minimală taxabilă va fi suprafaţa 
obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă 

staţionării autovehiculelor în afara părţii carosabile; 
4. Pentru accese la: staţii de distribuţie carburanţi, hoteluri, moteluri, spaţii comerciale, 
depozite, etc: Suprafaţa supusă taxării reprezintă terenul ocupat din zona drumului pentru 

realizarea accesului; respectiv din ampriza şi zona de siguranţă, prin realizarea accesului cu 
racordare simplă (dacă amplasamentul este situat în localitate), a benzilor de accelerare şi 
decelerare (dacă amplasamentul este în afara localităţii), respectiv a benzii de stocaj 

pentru virare la stânga. În afara localităţii, amenajarea accesului la drumul judeţean se 
realizează conform Normativului C 173/1986 privind amenajarea la acelaşi nivel a 
intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor. Amplasamentul este în localitate 

atunci când este situat între indicatoarele rutiere de intrare şi ieşire în/din localitate. 
5. Pentru parcări: Suprafaţa supusă taxării reprezintă terenul ocupat din zona drumului 
pentru realizarea parcării, respectiv din ampriza şi zona de siguranţă; 

6. Taxa de utilizare a zonei drumului conform tabelului de mai sus nu se aplică persoanelor 
fizice care realizează accese la locuinţe, case de vacanţă sau garaje. Această scutire nu 
este valabilă însă în cazul în care se schimbă destinaţia locuinţei sau garajului (de exemplu, 

transformarea în spaţiu comercial etc.) sau se amplasează în incintă construcţii cu caracter 
comercial. 



7. Persoanele fizice şi juridice române vor achita în lei taxa exprimată în euro, la cursul de 
schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna 

anterioară datei achitării taxei. 
8. Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării taxei se 

înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi 
lucrătoare a lunii respective. 
9. Autorizaţia este valabilă doar însoţită de dovada achitării taxei anuale. 

10. În vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei pentru ocuparea suprafeţelor din zona 
drumurilor judeţene, taxa anuală se va achita cu 30 zile înainte de expirarea valabilităţii 
autorizaţiei. 

11.Taxele cuprinse în prezenta anexă nu se aplică consiliilor locale, unităţilor bugetare de 
asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe). 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



      CAPITOLUL VIII 
TAXE  

pentru amplasare de cabluri electrice, telefonie, TV, internet, amplasarea 
conductelor de apă, canalizare, aburi şi alte produse  neinflamabile sau 

inflamabile, benzi transportoare în zona drumurilor, pe anul 2012 

Nr. 
crt. 

 
DENUMIRE TAXĂ 

 
Unitate de 

calcul 

Taxă 
unitară 

Aprobat 
2011 
[euro] 

Taxă 
unitară 

Propus 
2012 
[euro] 

1. Amplasarea de cabluri electrice, telefonice, TV, 

internet: 
1.1. –  Subtraversare                                              
1.2. –  Cablu subteran în lungul drumului judeţean: 

    1.2.a – în ampriză, în afara părţii carosabile 
    1.2.b – sub partea carosabilă 
    1.2.c – în zona de siguranţă 

1.3. –  Cablu aerian în lungul drumului judeţean: 
    1.3.a – în ampriză, în afara părţii carosabile 
    1.3.b – în zona de siguranţă 

 
1.4. – Stâlpi de care sunt prinse cablurile aeriane în 

lungul drumului judeţean: 
    1.4.a – în ampriză, în afara părţii carosabile: 
    1.4.b – în zona de siguranţă 

1.5. –  Pe poduri şi podeţe: 
    1.5.a  –  în canale tehnice  
    1.5.b – ancorat pe pod sau podeţ sau în altă 

soluţie decât canal tehnic 

 

Taxă/ml/lună 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
Taxă/buc/lună 

 
 
 

Taxă /ml/lună 
 

0,36 
 

0,36 
0,48 
0,18 

 
0,36 
0,18 

 
 
 

1,08 
0,84 

 

1,55 
2,74 

0,36 
 

0,36 
0,48 
0,18 

 
0,36 
0,18 

 
 
 

1,08 
0,84 

 

1,55 
2,74 

2. Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi 
şi alte produse neinflamabile sau inflamabile, 
benzi transportoare care traversează aerian zona 

drumurilor: 
2.1. – Traversare aeriană 
2.2. – Subtraversare 

2.3.–Conductă amplasată subteran în lungul 
drumului judeţean: 

    2.3.a – în ampriză, în afara părţii carosabile 
    2.3.b – sub partea carosabilă 
    2.3.c – în zona de siguranţă 

2.4 – Conductă amplasată aerian în lungul drumului 
judeţean: 

     2.4.a – în ampriză, în afara părţii carosabile 

     2.4.b – în zona de siguranţă 
2.5. – Poduri, podeţe: 
     2.5.a – în canale tehnice 

     2.5.b – ancorat de pod sau podeţ sau în altă 
soluţie decât canal tehnic 

2.6. - Benzi transportoare 

 
 

Taxă/ml/lună 

 

 
 

 
1,04 
0,72 

 
 

0,72 
1,21 
0,56 

 
2,81 
2,0 

 
 

7,23 

11,24 
1,04 

 
 

 
1,04 
0,72 

 
 

0,72 
1,21 
0,56 

 
2,81 
2,0 

 
 

7,23 

11,24 
1,04 

 



Taxelor nu li se aplică TVA. 
Notă:  

1.Taxele de utilizare a zonei drumului conform tabelului de mai sus nu se aplică 
persoanelor fizice care asigură utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie 

electrică, canalizare). Această scutire nu este valabilă însă în cazul în care se schimbă 
destinaţia locuinţei sau garajului (de exemplu, transformarea în spaţiu comercial etc.) sau 
se amplasează în incintă construcţii cu caracter comercial. 

2. Nu se aplică taxe speciale concesionarilor din sectorul utilităţilor publice (gaze naturale, 
apă, energie electrică), pentru existenţa pe domeniul public/privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale a reţelelor de apă, de transport şi distribuţie a energiei electrice şi 

a gazelor naturale. 
3. Persoanele fizice şi juridice române vor achita în lei taxa exprimată în euro, la cursul de 
schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna 

anterioară datei achitării taxei. 
4. Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării taxei se 
înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi 

lucrătoare a lunii respective. 
5. Autorizaţia este valabilă doar însoţită de dovada achitării taxei anuale. 
6. În vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei, taxa anuală se va achita cu 30 zile înainte 

de expirarea valabilităţii cesteia. 
7. Taxele cuprinse în prezenta anexă nu se aplică consiliilor locale, unităţilor bugetare de 

asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe). 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



      CAPITOLUL IX 
TAXE 

 
pentru autorizarea transporturilor rutiere pe drumurile judeţene aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Mureş, efectuate cu vehicule rutiere a căror mase şi/sau dimensiuni 
depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului 

nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, aplicabile în anul 2012 

 
 

Nr. 

Crt. 

Denumire taxă Unitate 

de calcul 

Taxă unitară 

(euro) 
 propus 2012 

1. Eliberare AST, traseu şi condiţii de parcurs Taxă/ 
document 

20,00 

2. Depăşirea masei 

totale maxime 
admise, indiferent de 
tipul 

suspensiilor,numărul 
de axe sau de roţi 

Masă 

totală 
reală de 
(tone) 

16,01-20,00 Taxa x 

distanţa 

0,25 

20,01-25,00 0,31 

25,01-30,00 0,38 

30,01-35,00 0,44 

35,01-40,00 0,50 

40,01-45,00 0,56 

45,01-50,00 0,62 

50,01-55,00 1,37 

55,01-60,00 1,49 

60,01-65,00 1,62 

65,01-70,00 1,74 

70,01-75,00 1,86 

75,01-80,00 1,99 

80,01-85,00 2,11 

85,01-90,00 2,24 

90,01-95,00 2,36 

95,01-

100,00 

2,48 

Peste 
100,00 

2,48 euro+0,13 euro 
pentru fiecare 0,01-5,00 

tone peste 100,00 tone 

3. Depăşirea masei 

maxime admise pe 
axe, indiferent de 
numărul de axe sau 

de roţi 

   Suspensii 

pneumati
ce sau 
echiva-

lente 

Alte 

suspensii 
decât cele 

pneumatice 

sau 
echivalente 

Axa 

simplă, 
cu 
(tone) 

0,01-0,50 Taxa x 

distanţa 

0,08 0,11 

0,51-1,00 0,22 0,30 

1,01-1,50 0,33 0,44 

1,51-2,00 0,97 1,22 

2,01-2,50 1,48 1,85 

2,51-3,00 2,16 2,71 

3,01-3,50 2,87 3,59 

Peste 3,50 2,87 Taxa 



euro+1,2

4 euro 
pentru 
fiecare 

0,01-0,50 
tone 
peste 

3,50 tone 

prevăzută 

pentru 
suspensii 

pneumatice 

x 1,50 

  Axă 
dublă,  

cu 
(tone) 

0,01-0,50 Taxa x 
distanţa 

0,24 0,31 

0,51-1,00 0,34 0,44 

1,01-2,00 0,68 0,86 

2,01-3,00 1,02 1,28 

3,01-4,00 1,36 1,70 

4,01-5,00 1,79 2,24 

5,01-6,00 2,19 2,75 

Peste 6,00 2,19 euro 

+ 
1,86euro 
pentru 

fiecare 
0,01-1,00 

tone 

peste 
6,00 tone 

Taxa 

prevăzută 
pentru 

suspensii 

pneumatice 
x1,30 

 

 
 
 

Axă 
triplă, cu 
(tone) 

0,01-0,50 Taxa x 
distanţa 

0,36 0,46 

0,51-1,00 0,44 0,56 

1,01-2,00 0,66 0,84 

2,01-3,00 1,09 1,37 

3,01-4,00 1,52 1,90 

4,01-5,00 1,93 2,42 

5,01-6,00 2,42 3,04 

6,01-7,00 2,92 3,65 

Peste 7,00 2,92 euro 

+ 
1,24euro 
pentru 

fiecare 
0,01-1,00 

tone 

peste 
7,00 tone 

Taxa 

prevăzută 
pentru 

suspensii 

pneumatice 
x1,50 

4. Depăşirea 

dimensiunilor 
maxime admise 

Lungime, 

cu 
(metri) 

0,01-2,00 Taxa x 

distanţa 

0,04 

2,01-3,00 0,10 

3,01-4,00 0,17 

4,01-5,00 0,23 

5,01-6,00 0,29 

Peste 6,00 0,29 euro + 0,06 euro 
pentru fiecare 0,01-1,00 



metri peste 6,00 metri 

Lăţime,  
cu 
(metri) 

0,01-0,50 Taxa x 
distanţa 

0,13 

0,51-1,00 0,25 

1,01-1,50 0,38 

1,51-2,00 0,50 

2,01-2,50 1,12 

2,51-3,00 1,71 

3,01-3,50 2,31 

3,51-4,00 2,89 

Peste 4,00 2,89 euro +0,62 euro 
pentru fiecare 0,01-0,50 

metri peste 4,00 metri 
 

  Înălţime,  
cu 
(metri) 

0,01-0,25 Taxa x 
distanţa 

0,07 

0,26-0,50 0,13 

0,51-1,00 0,25 

1,00-1,50 0,38 

1,51-2,00 0,50 

2,01-2,50 1,10 

2,51-3,00 1,69 

3,01-3,50 2,29 

3,51-4,00 2,89 

Peste 4,00 2,89 euro +0,62euro 
pentru fiecare 0,01-0,50 
metri peste 4,00 metri 

5. Recântărire  sau remăsurare Taxa/ 
operaţie 

50,00 

6. Estimare tarifare pentru depăşirea limitelor 

maxime admise 

Taxa/ 

estimare 

20,00 

    Notă: 

    A. Sunt exceptate de la plata taxelor: 
    a) Vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale; 
    b) Vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

    c) Vehiculele deţinute de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România – S.A. şi de către subunităţile acesteia; 
    d) Vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; 

    e) Vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
     f) Vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului 
pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la 

Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, 
semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor 

militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris 
la 28 august 1952; 
    g) Vehiculele care efectuează transporturi funerare; 

    h) Vehiculele care efectuează transporturi în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale. 
 



    B. Modul de aplicare al taxelor prevăzute în prezenta anexă 
    a) Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state. 

    b) Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un 
ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul şi semiremorca/remorca tractată de 

acesta, cu sau fără încărcătură. 
    c) Masele şi dimensiunile maxime admise sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la 
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
    d) Controlul maselor şi dimensiunilor se efectuează: 
     (i) pe reţeaua de drumuri de interes judeţean din judeţul Mureş; 

     (ii) în locurile în care vehiculele sunt parcate, oprite sau staţionate pe drumurile de 
interes judeţean din judeţul Mureş. 
    e) Taxele prevăzute în prezenta anexă se aplică pentru: 

     (i) efectuarea transportului cu vehicule a căror încărcătură este indivizibilă; utilajele 
sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă acestea sunt transportate având demontate 
părţi componente; 

     (ii) efectuarea transportului cu vehicule care, fără încărcătură, depăşesc constructiv 
masele şi/sau dimensiunile maxime admise. 
 

    C. Eliberarea  autorizaţiilor speciale de transport (AST) 
    a) Taxa pentru eliberarea AST se calculează pentru fiecare document eliberat. 

    b) Consiliul Judeţean Mureş prin Direcţia Tehnică eliberează AST în opt zile lucrătoare. 
    c) AST se eliberează şi în cazul în care transportul este exceptat de la plata taxelor 
suplimentare de utilizare. 

 
    D. Taxa pentru depăşirea masei maxime admise (totală sau pe axe) 
    a) Taxa pentru depăşirea masei se calculează prin compararea rezultatului obţinut 

pentru taxa masei totale cu rezultatul obţinut pentru taxa maselor pe axe ale vehiculului, 
luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată. 
    b) Taxa pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea taxei unitare 

corespunzătoare masei reale a vehiculului. 
    c) În situaţia în care cel puţin două vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui 
transport, clasificarea axelor, din punctul de vedere al distanţei dintre axe, se efectuează 

pentru fiecare vehicul, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul. 
    d) Taxa pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea 
taxei unitare corespunzătoare valorii cu care este depăşită masa maximă admisă pe axe, în 

funcţie de categoria drumului pe care se circulă. 
    e) Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi 
vehicul, taxa pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare 

categorie de axe (simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe. 
    f) Taxa pentru depăşirea masei maxime admise pe axa dublă şi triplă se calculează 

pentru ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente 
ale configuraţiei de axe. 
    g) În cazul vehiculelor prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, combinaţiile de axe (simplă, dublă, 
triplă) se stabilesc de la partea din faţă a vehiculului spre spatele acestuia. 
    h) În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe 

distincte ale aceluiaşi vehicul, taxa se cumulează. 
    i) Nu se aplică taxe suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se impun condiţii pentru 
însoţire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau 



a maselor pe axe şi a masei totale înscrise în AST, rezultată în urma cântăririi, este de până 
la: 

    (i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă; 
    (ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă; 

    (iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă; 
    (iv) 5% inclusiv, pentru masa totală. 
    j) Taxa pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele de 

transport de persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze). 
 
    E. Taxa pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise 

    a) Taxa pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea 
taxei unitare corespunzător valorii cu care este depăşită dimensiunea maximă admisă. 
    b) În situaţia în care sunt depăşite cel puţin două dintre dimensiunile maxime admise, 

se cumulează taxele pentru dimensiunile care sunt depăşite. 
    c) AST eliberată pentru depăşirea constructivă a lungimii maxime admise este valabilă 
chiar dacă transportul, inclusiv încărcătura, depăşeşte lungimea înscrisă în AST, cu condiţia 

ca aceasta să se încadreze în intervalul de taxe pentru care a fost eliberată AST, indiferent 
de încărcătura transportată. 
    d) În cazul în care dimensiunile se determină cu ocazia controlului şi se constată o 

depăşire a dimensiunilor maxime admise cu până la 0,05 m, aceste transporturi sunt 
considerate a se încadra în limitele maxime admise. 

 
    F. Taxa pentru eliberarea AST 
    Valoarea totală a taxei în vederea eliberării AST se aplică prin cumularea taxelor pentru 

eliberarea AST, pentru depăşirea masei totale sau pe axe şi pentru depăşirea 
dimensiunilor. 
 

    G. Recântărire şi remăsurare 
      Recântărirea şi remăsurarea se efectuează doar în locurile în care vehiculele sunt 
parcate, oprite sau staţionate pe drumurile judeţene din judeţul Mureş, la solicitarea 

operatorului de transport. 
 
    H. Modul de efectuare a calculelor: 

    a) taxa unitară se introduce în calcul cu numărul de zecimale rezultat, fără rotunjiri; 
    b) distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la 
unitate; 

    c) rezultatele parţiale până la taxa finală care trebuie achitată de utilizator nu se 
rotunjesc; 
    d) taxa finală rezultată, care trebuie achitată de utilizator, se rotunjeşte la două 

zecimale, în moneda în care se efectuează plata. 
   Taxelor cuprinse în prezenta anexă nu li se aplică TVA. 

    Solicitanţii autorizaţiei speciale de transport vor achita în lei taxa exprimată în euro, la 
cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi 
din luna anterioară datei achitării taxei. 

    Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării taxei se 
înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi 
lucrătoare a lunii respective. 

 
 
 



CAPITOLUL X 
 

TAXE  
extrajudiciare de timbru 

 
 

Nr. 

crt. 

Taxă (lei) 

Denumire serviciu prestat 

Aprobat 

2011 

Propus  

2012 

1. 

Furnizare date – înregistrarea cererilor 
persoanelor fizice şi juridice privind 

furnizarea unor date din Registrul naţional 
de evidenţă a persoanelor 

5,00 5,00 

 
 

Notă:  

 
1. Sunt exceptate de la plata taxei, conform prevederilor art.11, alin:(6) din OUG 

nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români, republicată, instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, 
ordinii publice, securităţii naţionale, justiţiei, realizării creanţelor bugetare prin 
modalităţi de executare silită prevăzute de lege, protecţiei drepturilor copilului şi al 

asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor, casele de asigurări de sănătate judeţene şi 
a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, 
Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a 

Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Sănătăţii Publice, 
autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Ministerul 

Finanţelor Publice şi structurilor subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului 
pe venit datorat de persoanele fizice şi alte persoane juridice, în măsura în care 
solicitarea se face în scopul exercitării atribuţiilor legale. 

2. Taxa se va plăti anticipat la casieria Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Mureş. 

 


