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Taxe extrajudiciare de timbru

I. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe.

1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte 
autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, 
sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a 
oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor 
acte pentru care se plăteşte o altă taxă.
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2. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului 15
3. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2
4. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare 
civilă întocmite de autorităţile străine
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5. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2
6. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, 
distruse sau deteriorate.
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II.  Taxe  pentru  eliberarea  sau  preschimbarea  actelor  de  identitate  şi  înscrierea
menţiunilor în acestea. 
1.Eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, 
precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei 
cetăţenilor români
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III. Taxe pentru furnizare de date.
1. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date 
din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor,
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IV. Taxe pentru eliberarea titlurilor  de proprietate  asupra terenurilor  dobândite| în
baza  Legii  fondului  funciar  nr.  18/1991,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.
1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite| în
baza  Legii  fondului  funciar  nr.  18/1991,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare , cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere;
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V. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal.
1. Pentru animale sub 2 ani 2
2. Pentru animale peste 2 ani 2

VI. Certificarea (transcrierea) transmisiunii  proprietăţii asupra animalelor pe cap de
animal în bilete de proprietate.
1. Pentru animale sub 2 ani 2
2. Pentru animale peste 2 ani 5
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