ROMÂNIA
JUDETUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată,
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997,
Având în vedere prevederile:
- art. 36 alin. (2) lit. „b” şi alin. (4) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 5 alin. (2), art.27 și art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art.453 lit.i, art.454, art.456 alin.(2), art.457 alin.(1), art.458, art.460, art.462 alin.(2),
art.465, 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.486, art.489, art.493, art.495 lit.”f” din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
- art.266 din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedura fiscal.
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Baltatesti, înregistrată sub
nr.4045/14.11.2017, precum si referatul compartimentului de specialitate nr.4046/14.11.2017;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate,
H O TAR AS T E :
Art. 1 - Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2018, dupa cum urmează:
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevăzute in Tabloul cuprinzând impozitele
şi taxele locale pentru anul 2018, constituind Anexa nr. 1;
b) cota prevazuta la art. 457 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare(impozit pentru cladirire rezidentiale si cladirile anexa in
cazul persoanelor fizice), se stabileste la 0,1 %.
c) cota prevazuta la art. 458 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare(impozit pentru cladirile nerezidentiale in cazul persoanelor
fizice), se stabileste la 0,5 %, asupra valorii care poate fi:
- valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal pana la primul termen de plata din anul de referinta;
- valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă;
- 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

d) cota prevazuta la art.458 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare(impozit pentru cladirile nerezidentiale in cazul persoanelor
fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol) se stabileste la 0,4 % asupra valorii
impozabile a cladirii.
e) cota prevazuta la art. 458 alin. (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,

cu modificările şi completările ulterioare(impozit pentru cladirile nerezidentiale in care valoarea
cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor art.458 alin.(1) in cazul persoanelor fizice), se
stabileste la 2 % asupra valorii impozabile.
f) cota prevazuta de art.460, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare(impozitul/taxa pentru cladirile rezidentiale aflate in
proprietatea sau detinute de persoanele juridice), se stabileste la 0,1% asupra valorii impozabile a
cladirii.
g) cota prevazuta de art.460, alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare(impozitul/taxa pentru cladirile nerezidentiale aflate in
proprietatea sau detinute de persoanele juridice), se stabileste la 0,7% asupra valorii impozabile a
cladirii.
h) cota prevazuta de art.460, alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare(impozitul/taxa pentru cladirile nerezidentiale aflate in
proprietatea sau detinute de persoanele juridice utilizate pentru activitati din domeniul agricol), se
stabileste la 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.

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:
- ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
- 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;
- valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal
anterior;
- valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor
dobândite în cursul anului fiscal anterior;
- în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintrun raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate
în vigoare la data evaluării;
- 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
folosinta, dupa caz.

i) cota prevazuta de art.460, alin.(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare( impozit/taxa pentru cladirile a caror valoare impozabila
nu a fost actualizata in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta in cazul persoanelor juridice) se
stabileste la 5%.
j) in cazul mijloacelor de transport hibride impozitul de reduce cu 50%.
k) cota prevazuta la art.477 alin.(5) din Legea nr.227/2015( taxa pentru serviciile de
reclama si publicitate) se stabileste la 2%.
l) cota prevazuta la art.481 alin.(2) lit.”a” din Legea nr.227/2015 ( impozitul în cazul

unui spectacol 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), se stabileste la 2%.
m) cota prevazuta la art.481 alin.(2) lit.”b” din Legea nr.227/2015(impozitul in cazul
oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit.”l”), se stabileste la 5 %.
Art. 2
Bonificatia prevazuta la art. 462 alin. (2), art.467 alin (2) si art.472 alin. (2) din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileste dupa cum
urmează:
a) in cazul impozitului pe cladiri - 10%;
b) in cazul impozitului pe teren - 10%;
c) in cazul impozitului pe mijloacele de transport - 10%.

Art. 3
Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri, precum şi a impozitului/taxei pe teren
pentru anul 2018 se stabilește încadrarea pe zone fiscale a terenurilor din intravilanul și
extravilanul comunei Bălțătești, conform anexei nr.2 și anexei nr.3.
Art. 4
Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, inclusiv hotararile
Consiliului Local al comunei Baltatesti prin care s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale pe o
perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in Anexa nr. 4.
Art. 5
Procedurile şi condiţiile de acordare a facilităţilor fiscale prevăzute de Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa 5.
Art.6. Se stabilește procedura de calcul și plată a taxelor prevăzute la art.486 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexei nr.6 la
prezenta hotărâre.
Art.7
Se aprobă anularea creanţelor fiscale aflate în sold la data de
31.12.2017, mai mici de 20 lei inclusiv, conform art.266 alin.(6) din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala.
Art. 8
Anexele nr. 1 –6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9
(1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ in vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunostinţa publică prin grija secretarului comunei
Baltatesti;
(2)Aducerea la cunostinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei
publice locale şi prin publicarea în presa locală şi pe pagina de internet.
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ANEXA 1 LA HOTARAREA
NR. 79 DIN 20.12.2017

TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE , IMPOZITELE ŞI TAXELE
LOCALE , ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA , PRECUM ŞI
AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2018
CAP.I. IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
CAPITOLUL II
Impozitul şi taxa pe clădiri
Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul
persoanelor fizice ( Art. 457 alin. (2) )
NIVELURILE
PENTRU ANUL 2018
Valoarea impozabilă
Tipul clădirii
- lei/m2 Cu instalaţii
Fără instalaţii
de
de apă,
apă,canalizare,
canalizare,
electrice şi
electricitate
încălzire
sau încălzire
[condiţii
cumulative]
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori
1000
600
din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în
urma unui tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
300
200
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice
alte
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi
200
175
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
125
75
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă,
75 % din suma care s-ar
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
aplica clădirii
prevăzute la lit. A-D

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la
mansardă, 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 clădirii

CAPITOLUL III: Impozitul şi taxa pe teren
Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - În 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:.
Art. 465 alin. (2)
Nivelurile pentru anul 2018
Zona în cadrul localităţii
- lei/ha Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
IV
V
A
916
732
B
732
550
C
D
Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – înregistrate 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)
-Art.465 alin.(4)
- lei/ha Nr. Zona / Categoria de
Nivelurile pentru 2018
Crt folosinta
A
B
.
1
Teren arabil
28
21
2
Păşune
21
19
3
Fâneaţă
21
19
4
Vie
46
35
5
Livada
53
46
6
Pădure sau alt teren cu
28
21
vegetaţie forestieră
7
Teren cu ape
15
13
8
Drumuri şi căi ferate
0
0
9
Teren neproductiv
0
0

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan
Art. 465 alin. (7)
- lei/ha Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
5.1.
6
6.1.
7

7.1.
8
8.1.
9
10

Zona / Categoria de folosinta
Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Faneata
Vie pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr.crt.6.1.
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră, cu
excepţia celui prevăzut la nr.
crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la
20 de ani şi pădure cu rol de
protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

Nivelurile pentru 2018
A
22
42
20
20
48

B
22
42
20
20
48

0
48

0
48

0
8

0
8

0

0

1

1

26
0
0

26
0
0

CAPITOLUL IV: Impozitul pe mijloacele de transport ( Art. 470 alin. (2) )
Nr.
crt.

1
2
3
4

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

NIVELURILE
PENTRU ANUL 2018

- lei / 200 cm3 sau
fracţiune din aceasta I.
Vehicule inmatriculate
Motociclete, tricicluri,cvadricicluri si autoturisme cu
capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv
Motociclete, tricicluri,cvadricicluri cu capacitatea
cilindrica de peste 1600 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601cm3 şi
2.000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi
2.600 cm3 inclusiv

8
9
18
72

5
6.
6
7
8
1.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2.601 cm3 si
3.000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală
maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv
Tractoare înmatriculate
II.
Vehicule inregistrate
Vehicule cu capacitate cilindrica

144
290
24
30
18
lei/200 cm^3

1.1
1.2.
2.

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica <4.800
cm^3
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica >4.800
cm^3
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

3
5
100 lei/an

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
(Art. 470 alin. (5) )
Nivelurile pentru 2018
Impozitul, în lei/an
Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima
admisa
I

II

II
I

două axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mica de 13 tone
2 Masa de cel puţin 13 tone, dar nu mai mica de 14 tone
3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone
4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone
5 Masa de cel puţin 18 tone
3 axe
1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mica de 17 tone
2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone
3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mica de 21 tone
4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mica de 23 tone
5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 de tone
6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 26 tone
7 Masa de cel putin 26 tone
4 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

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

Alte sisteme de
suspensie
pentru axele
motoare

0
142
395
555
555

142
395
555
1257
1257

142
248
509
661
1019
1019
1019

248
509
661
1019
1583
1583
1583

661

670

2
3
4
5
6

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 27 tone
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mica de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mica de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mica de 32 tone
Masa de cel putin 32 tone

670
1046
1661
1661
1661

1046
1661
2464
2464
1464

Art. 470 alin. (6)
Combinaţii de autovehicule un autovehicul articulat sau tren rutier de transport marfă cu
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone)

Nivelurile pentru 2018
Impozitul
- în lei/an-

Numărul de axe şi greutatea bruta incarcata maxima
admisa
2+1 axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mica de 14 tone
2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mica de 16 tone
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mica de 18 tone
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mica de 20 de tone
5 Masa de cel puţin 20 tone, darmai mica de 22 tone
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mica de 23 tone
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 28 tone
9 Masa de cel putin 28 tone
II
2+2 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 26 tone
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mica de 28 tone
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mica de 29 tone
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mica de 31 tone
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mica de 33 tone
7 Masa de cel puţin 33 de tone, dar mai mica de 36 tone
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
9 Masa de cel putin 38 tone
III 2+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, darmai mica de 38 tone
2 Masa de cel putin 38 tone, darmai mica de 40 tone
3 Masa de cel putin 40 tone

Ax(e) motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatica sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
445
803
1408
1408

138
321
528
775
936
1537
2133
2133
2133

321
528
775
936
1537
2133
3239
3239
3239

1698
2363
2363

2363
3211
3211

I

I
V

V

3+2 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, darmai mica de 38 tone
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mica de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mica de 44 tone
4 Masa de cel putin 44 tone
3+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mica de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 de tone, dar mai mica de 44 tone
4 Masa de cel putin 44 tone

Art. 470 alin. (7)
Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totală maximă autorizată
a.) Până la 1 tonă inclusiv
b.) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c.) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d.) Peste 5 tone

1500
2083
2881
2881

2083
2881
4262
4262

853
1032
1542
1542

1032
1542
2454
2454

lei
NIVELURILE
PENTRU ANUL 2018
Impozitul, în lei
9
34
52
64

CAPITOLUL V : Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a
autorizaţiilor
- lei Art. 474 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în
mediu rural ( 50 % din urban )
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de
urbanism
a) Până la 150 m2, inclusiv
b) Între 151 şi 250 m2, inclusiv
c) Între 251 şi 500 m2, inclusiv
d) Între 501 şi 750 m2, inclusiv
e) Între 751 şi 1.000 m2, inclusiv
f) Peste 1.000 m2
Art.474 alin.(4)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanim
Art.474 alin. (10)

NIVELURILE
PENTRU ANUL 2018
3
3,5
4,5
6
7
7 + 0,005 lei/m2
pentru fiecare m2 care
depăşeşte 1.000 m2
15
15

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau
excavări
Art. 474 alin. (14)
Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioşcuri,
containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri
si panouri de afisaj, firme si reclame, situate pe căile
şi în spaţiile publice
Art. 474 alin. (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
Art.474 alin. (16)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura
stradala si adresa
Art.475 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
funcţionare
Art. 475 alin. (2)
Taxa pentru eliberarea:
Atestatului de producator
Carnetului de comercializare a produselor din
sectorul agricol
Art. 475 alin. (3)
Taxa pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publica:
-pentru unitati de alimentatie publica cu suprafata pana la 100 mp
- pentru unitati de alimentatie publica cu suprafata intre 101 -500 mp
- pentru unitati de alimentatie publica cu suprafata peste 500 mp

pentru fiecare m2
afectat
8
pentru fiecare m2 de
suprafaţă ocupată de
construcţie
13
pentru fiecare racord

9
20

40
40

100 lei/an
500 lei/an
4000 lei/an

CAPITOLUL VI: Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Art. 478 ,
alin. (2)

Taxa pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate:
a) în cazul unui afişaj situat în locul
în care persoana derulează o
activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj
sau structură de afişaj pentru
reclamă şi publicitate

NIVELURILE PENTRU
ANUL 2018
lei/m2
sau fracţiune de m2
16
12

CAPITOLUL IX : Alte Taxe Locale
NIVELURILE PENTRU ANUL

2018
ART.486

Taxa zilnica pentru utilizarea
temporara a locurilor publice
Taxa inregistrare tractoare la nivelul comunei si
altor vehicule cu tractiune mecanica
Taxa inregistrare remorca la nivelul comunei
Taxa inregistrare mopede la nivelul comunei
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de
pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri
Taxa Xerox
Taxa formular
Taxa pentru efectuare masuratori teren
Taxa pentru transmiterea prin fax a unui
act :
- intern (tara)
- extern(in strainatate)
Taxa pentru tractorul primariei si
miniincarcator
Taxa pentru eliberare copii după
documente aflate în arhiva Primăriei
Taxa acte pentru succesiuni
Taxa solutionare cereri divort
Taxa protectie civila (persoane fizice)
Taxa protectie civila (persoane juridice)
Taxa eliberare certificate atestare proprietate
Taxa oficiere căsătorii

13 lei/zi
200 lei
50 lei
50 lei
10 lei
0,5 lei / pag.
3 lei
35 lei
- 5 lei
- 10 lei
10 lei/km
100 lei/ora
5 lei / fila
25 lei
500
3 lei/casa de locuit
5 lei
30 lei
50 lei

CAPITOLUL XI: Sancţiuni
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice
NIVELURILE
PENTRU ANUL 2018
Art. 493 ,
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 de lei
alin. (3)
la 279 de lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 279 de lei la 696 de lei.
Art.493
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
alin. (4)
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1.578 de
lei.
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice
NIVELURILE
PENTRU ANUL 2018

Art. 493
alin. (5)

În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute
la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:
- Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 280 de
lei la 1116 de lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 1116 de lei la 2.784 de lei
- 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 1.300 de lei la 6.312 de
lei

