
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA TĂMĂŞENI
PRIMAR

Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi
alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2021

în COMUNA TĂMĂŞENI, JUD NEAMŢ

Primarul com.Tămășeni,jud.Neamț
Văzând proiectul de hotărâre prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor

locale şi a altor taxe asimilate acestora precum şi a amenzilor aplicabile în anul 2021, proiect
iniţiat de primarul comunei Tămăşeni, Lucaci Stefan.

Luând act de :
-Referatul de aprobare al primarului comunei Tămășeni nr.7951/11.11.2021,în

caliatea sa de initiator
-Raportul biroului contabilitate financiar,impozite si taxe locale din cadrul aparatului

de specialitate al primarului comunei Tămășeni,înregistrat sub nr.7952/11.11.2021
-rata inflației pentru anul fiscal 2019 de 3,8% comunicata pe site-ul oficial al

Ministerului Finanțelor publice
Având în vedere prevederile:
- Art. 129 alin.(2) lit. „b” coroborat cu alin. (4) lit. „c” din OUG nr.57/2019 privind

codul administrativ
- Art. 5 alin. (2), (27) şi (30) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 454, art. 456 alin. (2), art. 457 alin (1), art. 458, art. 460, art. 462 alin (2), art

464 alin (2), art. 456, art. 467 alin (2), art. 469 alin (2), art. 470, art. 472 alin. (2),
art. 474, art. 475, art. 476 alin (2), art. 477 alin (5), art. 478, art. 481 alin (2), art.
487, art. 489, art. 491, art. 493, art. 495 lit (f) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal;

- Art. 266 din legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala
În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul

Administrativ:

PROPUNE:

ART. 1 (1)Pentru anul fiscal 2021, impozitele si taxele locale datorate de
contribuabili, persoane fizice si juridice, se indexează cu rata inflației 3,8 %, față de
impozitele si taxele datorate pentru anul 2020.

(2)Nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând valorile
impozabile, impozitele, taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile pentru anul 2021, constituind Anexa nr. 1.

Art. 2 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv
hotarârile Consiliului Local al Comunei Tămăşeni, prin care s-au instituit/stabilit impozite şi
taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.



Art. 3 Procedurile şi condiţiile de acordare a facilităţilor fiscale prevăzute de Codul
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4 Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Impozitele si taxele locale stabilite prin prezenta hotarare constituie venituri

proprii ale bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2021.
Art.6. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul contabilitate,

financiar, impozite si taxe locale din cadrul Primariei Comunei Tămășeni.
Art.7 (1) Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului-judeţul Neamt, în

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate,primarului com.Tămășeni şi se aduce la
cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor
administraţiei publice locale, cât şi prin site-ul oficial al Primăriei Comunei Tămăşeni –
www.comunatamaseni.ro

INITIATOR,
PRIMAR

LUCACI ȘTEFAN

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,

Căliman Alina Cristina

http://www.comunatamaseni.ro


Anexa nr. 1

TABLOUL
CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE, TAXELE LOCALE, ALTE TAXE

ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE PENTRU
ANUL 2021

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

CAPITOLUL II. Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri
ART. 457
Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1%, asupra valorii impozabile a
clădirii.
(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei

construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă
corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:

Tipul clădirii Valoarea impozabilă

Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice
şi incalzire (condiţii

cumulative)

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electricitate

sau încălzire

A. Clădirile cu cadre din beton armat sau
cu pereţi exterior din cărămidă arsă sau orice
alte material rezultate in urma unui tratament
termic şă/sau chimic

1100 660

B. Clădire cu pereţii exterior din lemn, din
piatră natural, din cărămidă nearsă, din vălătuci
sau din orice alte material nesupuse unui
tratament termic şi/sau chimic

330 221

C. Clădire- anexă cu cadre din beton armat
sau cu pereţi exterior din cărămidă arsă sau din
orice alte material rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic

221 193

D. Clădire- anexa cu pereţii exterior din
lemn, din piatră natural, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte material
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

138 83

E. În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,
demisol şi/sau la mansard, utilizate ca

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii



locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D
F. În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la
demisol şi/sau la mansard, utilizate în alte
scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care
s-ar aplica clăditii

50% din suma care s-ar
aplica clăditii

Art. 457 alin.(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul
localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin.
(2) - (5) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii

IV V
A

1,10 1,05

Art. 457 alin.(8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării
prevederilor alin. (1) - (7), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului

fiscal de referinţă;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la

data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la

data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
Art. 457 alin. (9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră,

din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind
cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea
complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii,
pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de
reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte
lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte
cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea
performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul
terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră,
valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării
lucrărilor.

ART. 458
Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor

fizice
(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri

se calculează prin aplicarea unei cote de 0.2% asupra valorii care poate fi:



a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5
ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din
anul de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani

anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în

cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru

activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1),

impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate
conform art. 457.

ART. 459
Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea

persoanelor fizice
(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se
calculează prin însumarea:

a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457;
b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin
declaraţie pe propria răspundere, şi cu condiţia ca cheltuielile cu utilităţile să nu fie
înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, prin aplicarea cotei
stabilite conform art. 458 asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457, fără a fi
necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 alin. (1).

(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară
nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.
(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi

evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară

nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară

activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care
desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art.
458.

ART. 460
Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice

(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse de 0.1% asupra valorii
impozabile a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,5%, asupra valorii
impozabile a clădirii.
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,

utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
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(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul
se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial
conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform
alin. (2) sau (3).
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în

proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru
care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului

fiscal anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în

cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea

rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea

proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de
administrare sau de folosinţă, după caz.
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de

evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen
de plată din anul de referinţă
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a

fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.
(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii

3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
(9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat

valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea
stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

ART. 462
Plata impozitului/taxei

(1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30
septembrie, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către

contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10% atât
pentru persoane fizice cât şi pentru cele juridice.
(5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la

perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plateşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar,
titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.



CAPITOLUL III. Impozitul pe teren şi taxa pe teren

ART. 465
Calculul impozitului/taxei pe teren

(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii
în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute
de consiliul local.

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

(2În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de
folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:):
Zona în cadrul localităţii Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi

lei/ha
Loc. Tămăşeni (rang IV) Loc. Adjudeni (rang V)

A 979 783

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie
de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin.
(4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5)
(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul

următor, exprimate în lei pe hectar:

Nr. crt. Zona/ Categoria de folosinţă A
1 Teren arabil 31
2 Păşune 23
3 Fâneaţă 23
4 Vie 52
5 Livadă 59
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 31
7 Teren cu ape 17
8 Drumuri şi căi ferate 0
9 Neproductiv 0

(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător
prevăzut în următorul tabel:

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie
IV 1,10
V 1,00



(6).Ca excepţie de la prevederile alin. (3) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru
terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât
cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7)
numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din

desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel,
înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):

Nr. crt Categoria de folosinţă Impozit (lei)
1 Teren cu construcţii 34
2 Teren arabil 56
3 Păşune 31
4 Fâneaţă 31
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1 62
5.1 Vie până la intrarea pe rod 0
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 63
6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut

la nr. crt. 7.1
18

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 7
8.1 Teren cu amenajări piscicole 37
9 Drumuri şi căi ferate 0
10 Teren neproductiv 0

ART. 467
Plata impozitului şi a taxei pe teren

(1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30
septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către

contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de
până la 10%, atât pentru persoane fizice cât şi pentru cele juridice.
(5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la

perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar,
titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.

(6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de
drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă
colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de



folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada
de valabilitate a contractului.

CAPITOLUL IV. Impozitul pe mijloacele de transport
ART. 470
Calculul impozitului

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de
transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.
(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se

calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200
cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică Lri/200cm3

I. Vehicule înmatriculate (lei/200cm3 sau fractiune din acesta)
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea de

până la 1600 cm3 , inclusiv
9

2 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea de
peste 1600 cm3

11

3 Autoturisme cu capacitatea cicindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3,
inclusiv

20

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 ,
inclusiv

80

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, 156
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cm3 320
7 Autobuze, autocare, microbuze 27
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa maximă autorizată de

până la 12 tone, inclusiv
33

9 Tractoare înmatriculate 20
II. Vehicule înregistrate

1 Vehicule cu capacitate cilindrică Lei/200 cm3

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800cm3 3
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4800cm3 4
2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 56

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100%.
(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru

motocicletele respective.
(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai

mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare
prevăzută în tabelul următor:

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată Impozitul (lei/an)



maximă admisă Ax(e) motor(oare)
cu sistem de
suspensie pneumatic
sau echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru axele
motoare

I două axe

1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai
mică de 13 tone

0 157

2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai
mică de 14 tone

157 435

3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai
mică de 15 tone

435 610

4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai
mică de 18 tone

610 1383

5 Masa de cel puţin 18 tone 610 1383

II trei axe

1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai
mică de 17 tone

157 273

2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai
mică de 19 tone

273 561

3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai
mică de 21 tone

516 728

4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai
mică de 23 tone

728 1121

5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
mică de 25 tone

1121 1742

6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
mică de 26 tone

1121 1742

7 Masa de cel puţin 26 tone 1121 1742

III Patru axe

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
mică de 25 tone

728 738

2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
mică de 27 tone

728 1151

3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai
mică de 29 tone

1151 1828

4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai
mică de 31 tone

1828 2710

5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai
mică de 32 tone

1828 2710

6 Masa de cel puţin 32 tone 1828 2710



(6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de
transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă

Impozitul (lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de
suspensie pneumatic
sau echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru axele
motoare

I 2+1 axe

1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai
mică de 14 tone

0 0

2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai
mică de 16 tone

0 0

3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai
mică de 18 tone

0 71

4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai
mică de 20 tone

71 162

5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai
mică de 22 tone

162 378

6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai
mică de 23 tone

278 490

7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
mică de 25 tone

490 883

8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
mică de 28 tone

883 1549

9 Masa de cel puţin 28 tone 883 1549

II 2+2 axe

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
mică de 25 tone

153 353

2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
mică de 26 tone

353 582

3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai
mică de 28 tone

582 853

4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai
mică de 29 tone

853 1030

5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai
mică de 31 tone

1030 1691

6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai
mică de 33 tone

1691 2347



7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai
mică de 36 tone

2347 3562

8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
mică de 38 tone

2347 3562

9 Masa de cel puţin 38 tone 2347 3562

III 2+3 axe

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
mică de 38 tone

1868 2600

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai
mică de 40 tone

2600 3532

3 Masa de cel puţin 40 tone 2600 3532

IV 3+2 axe

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
mică de 38 tone

1651 2291

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai
mică de 40 tone

2291 2387

3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai
mică de 44 tone

2387 4688

4 Masa de cel puţin 44 tone 2387 4688

V 3+3 axe

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
mică de 38 tone

938 1135

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai
mică de 40 tone

1135 1696

3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai
mică de 44 tone

1696 2700

4 Masa de cel puţin 44 tone 1696 2700

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de
autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:

Masa totală maximă autorizată Impozit
-Lei -

a) Pînă la 1 tonă, inclusiv 11
b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 58
d) Peste 5 tone 71

(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu
suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijlocul de transport pe apă Impozit



-lei -
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi

uz personal
23

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 62
3. Bărci fără motor 231
4. Nave de sport şi agrement 543
5. Scutere de apă 231
6. Remorchere şi împingătoare: X
a) Până la 500 CP, inclusiv 615
b) Peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 1001
c) Peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1538
d) Peste 4000 CP 2461
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune

din acesta
200

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X
a) Cu capacitatea de încărcare pînă la 1500 de tone,

inclusiv
200

b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone
şi până la 3000 de tone, inclusiv

308

c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 539

ART. 472
Plata impozitului

(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an

de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o
bonificaţie de 10% atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice.

CAPITOLUL V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
ART. 474
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a

altor avize şi autorizaţii
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural, este egală cu suma

stabilită conform tabelului următor:
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de
urbanism

- Lei -

a) Până la 150 m2, inclusiv 3,5
b) Între 151 şi 250 m2, inclusiv 4
c) Între 251 şi 500 m2, inclusiv 5
d) Între 501 şi 750 m2, inclusiv 7
e) Între 751 şi 1000 m2, inclusiv 8
f) Peste 1000 m2 8+ 0,005 pentru fiecare m2 care

depăşeşte 1000 m2



(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cunatumul
taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

(4) Taxa 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 se stabileşte de consiliul local în sumă de 15 lei.

(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau
clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele
menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie,
inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

(7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a
lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de
persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia;

b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi
mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457;

c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de
15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie
să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate
al autorităţii administraţiei publice locale;

d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind
valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de
construcţie;

e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită
orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de
taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.

(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei
construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului
pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

(10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de
cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind
ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii
drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri
pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare de
2 lei.

(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier
în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este
egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

(13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau
rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

(11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare,
contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul



în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se
regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.

(14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este
de 5 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.

(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente
la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin
cablu se stabileşte de consiliul local şi este de 13 lei, pentru fiecare racord.

(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se
stabileşte de către consiliile locale şi este în sumă de 5 lei,

ART. 475
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi

(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local
şi este de 20 lei, inclusiv.
(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de

comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile locale astfel:
a) pentru eliberarea atestatului de producător taxa este de 35 lei.
b) pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor taxa este de 35 lei
c) pentru vizarea anuala a atestatului de producator si a carnetului de comercializare taxa

este de 35 lei.
(3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 -

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive,
potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării
activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau
municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă
pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de
suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:
a) 100 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv;
b) 500 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.
(4) taxa pentru eliberarea/vizarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice

de către persoanele fizice şi/sau juridice este de 100 lei/an
(5) taxa pentru eliberarea de copii hielografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemena

planuri, deţinute de consiliile locale, este de 30 lei.

CAPITOLUL VI Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

ART. 477
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
(1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în

baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei
prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin
mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

(4) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei
respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.



(5) Cota taxei se stabileşte de consiliul local, fiind de 1%
(6) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care

urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea
adăugată.

(7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin. (1) se declară şi se
plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar, până la
data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de
reclamă şi publicitate

ART. 478
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
(1) Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru

reclamă şi publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa art. 477, datorează plata taxei
anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei, al oraşului sau al
municipiului, după caz, în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj
respectivă.

(2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin
înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru
reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma

este de 30 lei,
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi

publicitate, suma este de 20 lei,

CAPITOLUL VII. Impozitul pe spectacole

ART. 481
Calculul impozitului

(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma
încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

(2) Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează:
a) 1% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă

manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competiţie sportivă internă sau internaţională;
b) 2% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

(3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde
sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris
intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

(4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu
prezentul articol au obligaţia de:

a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate
al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc
spectacolul;

b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul,
precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;



c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care
depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;

d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la
spectatori;

e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;

f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa
şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în
comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

CAPITOLUL VIII. Taxe speciale

ART.484
Taxe speciale

(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi
juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale.

(a) taxa pentru înregistarea contractelor de arendă și a anexelor/acte aditionale la
contractele de arenda se stabileşte la 10 lei / contract/act aditional/anexa.

(b) taxa timbru, pentru adeverinte se stabileşte la 2 lei.
(c) taxa pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol situate în extravilan, in

vederea aducerii la cunoştinţa preemtorilor, este de 20lei/ha sau fracţiune de ha
(d) taxa eliberare certificat fiscal este de 2 lei, iar pentru eliberare in regim de urgenţă

este de 10 lei.
(e) Tariful pentru eliberarea de copii de pe documentele existente în arhiva primăriei este
de :

- până la 10 pagini – 1 leu/pag
- Peste 10 pagini – 2 lei/pag

(f) Tariful pentru realizarea de copii la copiatorul din dotarea primăriei se stabieşte la
0,20 lei/copie.
(g) taxa pentru eliberare certificat de atestare a edificării construcţiilor este:

- egală cu 0,05% din valoarea de impozitare, pentru constructiile realizate
inainte de 01 august 2001 si cele executate cu autorizatie si process verbal de receptie la
terminarea lucrarilor;

- egala cu 0,5% din valoarea de impozitare, pentru constructiile realizate dupa
data de 01 august 2001 fara autorizatie si process verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.
(h) taxa pentru utilizarea faxului de catre cetateni se stabileste la 10 lei/pag.
(i) taxa speciala pentru eliberarea avizului de oportunitate pentru elaborare Plan
Urbanistic Zonal (PUZ) este de 20 lei.
(j) taxa pentru eliberarea Anexei 24 – dezbaterea procedurii succesoarale este de 30 lei.
(k) taxa solutionare dosar transciere acte nastere si casatorie,în regim de urgența 100 lei
(l) taxa acord/autorizatie pentru realizarea lucrarilor in zona drumurilor publice, este de
13 lei.



(m) taxa pentru protecţie civilă, se constituie în baza Legii nr. 481/2004 modificată şi
completata prin Legea nr. 212/2006. Aceasta este in valoare de 5 lei/gospodărie/an,
pentru peroane fizice si de 10 lei /an pentru persoane juridice care desfăşoară activităţi
economice pe raza comunei Tămăşeni (prezenta taxă nu este datorată pentru sediile
sociale ale persoanelor juridice care fac dovada că nu inregistrează in contabilitate
cheltuieli cu utilităţile la adresa respectivă)
ART. 486
Alte taxe locale
(1) consiliile locale constituie taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice, astfel:
(a) taxa zilnică de bazar este de 10 lei şi se plăteşte la intrare.

(a.1)Mod de clalcul taxa: se aplica pentru fiecare zi (o zi pe saptamana), pentru
fiecare persoana fizica sau juridical, care comercializeaza produse;
(a.2)Mod de plata: prin incasarea, in fiecare zi de bazaar, pe baza de chitanta
fiscal ce se plateste la intrare;

(b) taxa anuală de rezervare loc bazar este de 101 lei/an.
(b.1) Mod de calcul taxa: se aplica pentru fiecare an calendaristic, pentru fiecare
persoana fizica sau juridice, care comercializeaza produse;
(b.2) Mod de plata: prin incasarea, pana la data de 31 aprilie, pentru anul in curs,
pe baza de chitanta fiscala.

(c) taxa pentru folosirea temporară a locurilor publice (inclusiv bâlciul anual) este de
1 leu/mp.

(2) taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de
venituri care folosesc infrastructura public locală, peraza localităţii unde acestea sunt utilizate, se
stabileste astfel:
Nr. crt DENUMIREECHIPAMENTSAUUTILAJ Taxa pentru anul

2020/vehicul
echipament -lei-

1 Autocositoare 35
2 Autoexcavator 35
3 Autogreder sau autogreper 35
4 Buldozer pe pneuri 35
5 Compactor autopropulsat 35
6 Excavator 35
7 Freza autopropulsata pentru canale sau pentru

pamant stabilizat
35

8 Freza rutiera 35
9 Tractoare si utilaje agricole pentru care nu au existat

obligaţia înmatriculării
35

10 a)tractoare agricole U480 sau altele
asemenea de putere mica

35

11 b)tractoare agricole U650 sau altele
asemenea de putere mare

35

12 c) tractoare agricole cu capacitate si putere 35



mai mare decat cele de la punctul b)

13 Incarcator cu cupa pe pneuri 35
14 Macara cu greifer 35
15 Macara mobila pe pneuri 35
16 Macara turn autopropulsata 35
17 Tractor pe pneuri 35
18 Orice alt vehicul lent ce nu se regaseste pe

lista de mai sus
35

19 Mopede inmatriculate local 9

(4) taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este de 507 lei.

CAPITOLUL XI Sancţiuni

(2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de
condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7),

alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471
alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art.
483 alin. (2);
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit.

c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4),
(5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2).

(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 77lei la 303
lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 303 lei la 756 lei.

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 353 lei la 1714 lei.

(4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art.
494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 543 la 2.715 lei.

(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la
alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.

PRIMAR, SEF BIROU CONTABILITATE
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