
ANEXA NR. 2 
 
 
 
Lista cuprinzând actele normative prin care s-au instituit impozite si taxe locale si 

Hotarârile Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care s-au 
instituit/stabilit impozite si taxe   

 
 
 

• Legea nr. 27/1994 republicata privind impozitele si taxele locale publicata în 
Monitorul Oficial al României nr. 273/23.06.1998 

• OUG nr. 62/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 
privind impozitele si taxele locale publicata in Monitorul Oficial al României 
nr. 517/30.12.1998 

• OUG nr. 15/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 
privind impozitele si taxele locale publicata in Monitorul Oficial al României 
nr. 92/03.03.1999 

• Legea nr. 67/2000 pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 27/1994 
privind impozitele si taxele locale publicata in Monitorul Oficial al României 
nr. 183/27.04.2000 

• OUG nr. 27/1999 pentru modificarea art. 27din Legea nr. 27/1994 privind 
impozitele si taxele locale publicata in Monitorul Oficial al României nr. 
130/31.03.1999 

• Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole publicata în Monitorul 
Oficial nr. 262/14.06.1998 

• HG  nr. 718/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole si formularistica 
corespunzatoare, precum si a Normelor privind tiparirea, inregistrarea, 
vizarea, gestionarea si utilizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la 
spectacole 

• Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor 
proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura 

• OG nr. 36/2002 republicata privind impozitele si taxele locale 
• OG nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia fiscala 
• HG nr. 1.278/2002privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele 
locale 



• HG nr. 149/2003 privind modificarea si completarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si 
taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002 

• HCLMT nr. 280/1998 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în 
municipiul Timisoara pentru anul fiscal 1999 

• HCLMT nr. 9/1999 pentru modificarea HCL nr. 280/1999  
• HCLMT nr. 48/1999 pentru modificarea HCL nr. 9/1999 
• HCLMT nr. 60/1999 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în 

municipiul Timisoara 
• HCLMT nr. 291/1999 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în 

municipiul Timisoara pentru anul fiscal 2000 
• HCLMT nr. 22/2001 privind instituirea taxei pentru eliberarea extraselor 

detinute în Banca de Date Urbane a Primariei Municipiului Timisoara 
• HCLMT nr. 104/2000 privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 

2001, în municipiul Timisoara 
• HCLMT nr. 105/2000 privind indexarea taxelor extrajudiciare de timbru care 

constituie venituri la bugetul local 
• HCLMT nr. 149/2000 privind instituirea unor taxe locale în municipiul 

Timisoara  
• HCLMT nr. 267/2001 privind nivelul impozitelor si taxelor locale 

reglementate de Legea nr. 27/1994, republicata si modificata si a taxelor 
reglementate de Legea nr. 117/1999, pentru anul fiscal 2002 

• HCLMT nr. 315/2001 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul fiscal 2002, în municipiul Timisoara 

• HCLMT nr. 130/2002 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 
terenurile situate în extravilanul Municipiului Timisoara 

• HCLMT nr. 140/2002 privind nivelul impozitelor si taxelor locale pentru 
anul fiscal 2003 in municipiului Timisoara 

• HCLMT nr. 406/2002 pentru completarea si modificarea HCL nr. 140/2002 
• HCLMT nr. 101/2003 privind încadrarea pe zone a terenurilor extravilane de 

pe raza municipiului Timisoara, în vederea stabilirii impozitelor si taxelor 
locale 

 
 
 

 


