ANEXA NR. 13 la Hotărârea nr. ____/2016 ,
a Consiliului Local al Orașului Ulmeni
TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Temei legal: Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și
completările ulterioare
Nr.
Cuantum
Denumire taxă
crt.
taxă (lei)
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul
Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de notarii publici, precum și
pentru alte serviciu prestate de unele instituții publice
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap
1
5
de animal, în bilete de proprietate pentru animalele de peste 2 ani
2 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și sexului
15
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în
aceasta, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și pescuit
Preschimbarea actelor de identitate pentru cetățeni români, precum și înscrierea
1
5
mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români
2 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
3
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii vizelor permiselor
de conducere
Obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și
1
6
subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E
Obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile
2
28
și subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, D1+E, Tb și TV
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași
3
84
categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au
absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru
categoriile B, B1, B+E
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și
autorizare de circulație pentru probe
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și
X
remorcilor
a) Autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la
1
60
3.500 kg, inclusiv
b) Autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de
145
3.500 kg
Taxă de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor
2
9
neînmatriculate permanent sau temporar
3 Taxe de autorizare a circulație pentru probe a autovehiculelor și remorcilor
414
Taxe pentru furnizarea datelor
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date
din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul
1 național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare
5
și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor
de conducere și certificatelor de înmatriculare

