
Anexa nr.1 la H.C.L. nr    din 27.12.2022
TABLOUL

CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE, TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI
AMENZILE APLICABILE PENTRU ANUL 2023 INDEXATE PE BAZA RATEI  INFLATIEI

I. Impozite şi taxe locale
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 0,08%,
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/mp, din tabelul următor:

Tipul clădirii Nivelurile indexate cu rata inflatiei de 2,6%
pentru  anul 2022

Valoarea impozabilă
-lei/mp-

Nivelurile indexate cu rata inflatiei de 5,1%  pentru
anul 2023

Valoarea impozabilă
-lei/mp-

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 
încălzire (condiţii 
cumulative)

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate 
sau încălzire

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 
încălzire (condiţii 
cumulative)

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate sau 
încălzire

A.  Clădire  cu  cadre  din  beton
armat sau cu pereţi  exteriori  din
cărămidă arsă  sau din orice  alte
materiale  rezultate  în  urma unui
tratament termic şi/sau chimic

1129 677 1187 712

B. Clădire cu pereţii exteriori din
lemn,  din  piatră  naturală,  din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau
din orice alte materiale nesupuse
unui  tratament  termic  şi/sau
chimic

339 226 356 238
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C.  Clădire-anexă  cu  cadre  din
beton  armat  sau  cu  pereţi
exteriori  din  cărămidă  arsă  sau
din orice alte materiale rezultate
în  urma  unui  tratament  termic
şi/sau chimic

226 197 238 207

D.  Clădire-anexă  cu  pereţii
exteriori  din  lemn,  din  piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci  sau  din  orice  alte
materiale  nesupuse  unui
tratament termic şi/sau chimic

142 84 149 88

E.  In cazul  contribuabilului  care
deţine  la  aceeaşi  adresă  adresa
incaperi  amplasate  la  subsol,
demisol  si/sau  la  mansarda,
utilizate  ca  locuinta,  in  oricare
dintre tipurile de cladiri prevazute
la lit. A-D

75% din suma care s-ar
aplica cladirii

75% din suma care s-ar
aplica cladirii 75% din suma care

s-ar aplica cladirii
75% din suma care s-ar

aplica cladirii

F .In  cazul  contribuabilului  care
deţine  la  aceeaşi  adresă  adresa
incaperi  amplasate  la  subsol,
demisol  si/sau  la  mansarda,
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 cladirii

50% din suma care s-ar
aplica cladirii

50% din suma care s-ar
aplica cladirii

50% din suma care s-ar
aplica cladirii

              Artr.456 alin.(4):Impozitul pe clădirile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice  care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o 
durata de cel mult 180  de zile consecutive sau cumulative, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% .Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în 
care este îndeplinită această conditie.
        

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:
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Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii
IV V

A 1,10 1,05
B 1,05 1,00

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 cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
(1) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei  cote de 0,2 %asupra

valorii care poate fi:
    a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
    b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
    c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de

referinta.
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 impozitului calculat pentru

suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.
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    (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

de  0,2 % 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 1 %, 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.
    (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).
    (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 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 5 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:
 -  persoane fizice 10%, 
  - persoane juridice 5 %
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CAP. III
IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN   

              Art.464,alineatul (4):  Impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice  care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice,
pe o durata de cel mult 180  de zile consecutive sau cumulative, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% .Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui
în care este îndeplinită această conditie.
     

ART. 465
    Calculul impozitului/taxei pe teren
(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a

terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.

IMPOZITUL/TAXA *)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN 
          Art.465 alin.(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, , impozitul/taxa pe
teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:

Zona în cadrul
localităţii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati
-indexate cu rata inflatiei de 2,6%  pentru anul 2022

lei/ha

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de
localitati

-indexate cu rata inflatiei de 5,1%  pentru
anul 2023

lei/ha
0 I II III IV V IV V

A x x x x 1003 803 1054 844
B x x x x  803 603 844 634

    (3)  In cazul  unui  teren amplasat  in intravilan,  inregistrat  in registrul  agricol  la alta categorie de folosinta decat  cea de terenuri  cu constructii,
impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la alin. (4), iar acest rezultat se
inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la alin. (5).

    (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul urmator, exprimate in lei pe hectar:
Nr.crt

.
Zona

Categoria de folosinţă
Nivelurile indexate cu rata

inflatiei de 2,6% pentru anul
2022

Nivelurile indexate cu rata
inflatiei de 5,1% pentru anul

2023
A B A B

5



1. Teren arabil 31 24 33 25
2. Păşune 24 22 25 23
3. Fâneaţă 24 22 25 23
4. Vie 52 39 55 41
5. Livadă 60 52 63 55
6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 31 24 33 25
7. Teren cu ape 17 15 18 16
8. Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0
9. Neproductiv 0 0 0 0

(5) Suma stabilita conform alin. (4) se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in urmatorul tabel:
Rangul localităţii Coeficientul de corecţie

IV 1,10
 V 1,00

NOTA     : (1) Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 si a Hotărârii de Guvern nr. 797/2005 în tabelul de mai sus s-a aplicat coeficientul de
corecţie de 1,10 corespunzător rangului IV de localitate stabilit pentru comuna Doljeşti şi 1,00, corespunzător rangului V pentru satele Buhonca, Buruieneşti şi
Rotunda.

(2) În conformitate cu Legea nr. 351/24.07.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, satul Doljeşti se încadrează ca localitate
de rangul IV, iar satele Buhonca, Buruieneşti şi Rotunda, sunt localităţi de rangul V.

    (6) Ca excepţie de la prevederile alin. (2)-(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

Art.465 alin.(7) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare,
cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 457 alin. (5):
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Nr.crt. Categoria de folosinţă Impozit
-lei-

indexat pentru
anul 2022 cu
rata inflatiei

de 2,6%

Impozit
-lei-

indexat pentru
anul 2023 cu
rata inflatiei

de 5,1%
1 Teren cu construcţii 34 36
2 Teren arabil 56 59
3 Păşune 31 33
4 Fâneaţă 31 33
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1 63 66
5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1 64 67
6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr.
crt.7.1 18 19

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0 0
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 6
8.1 Teren cu amenajări piscicole 38 40
9 Drumuri şi căi ferate 0 0
10 Teren neproductiv 0 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:
- persoane fizice   10 %
- persoane juridice  5 %.

CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
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ART. 470
    Calculul impozitului
    (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevazute în prezentul capitol.
    (2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza în functie de capacitatea cilindrica a acestuia,

prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
Nr.
crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică Lei/200  cmc  sau
frac iune  din  aceastaț
niveluri   indexate
pentru  anul  2022  cu
rata infla iei de 2,6%ț

Lei/200  cmc  sau
frac iune  din  aceastaț
niveluri  indexate
pentru  anul  2023  cu
rata infla iei de 5.1%ț

I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cmc sau fractiune din aceasta)
1 Motociclete , tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de

până la 1600 cmc, inclusiv
8 8

2 Motociclete ,  tricicluri şi  cvadricicluri  cu capacitatea cilindrică de peste 1600
cmc

9 9

3  Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3, inclusiv 21 22
4  Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3, inclusiv 81 85
5  Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3, inclusiv 163 171
6  Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3 328 345
7  Autobuze, autocare, microbuze 27 28
8  Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totala maxima autorizata de pana la

12 tone inclusiv
33 35

9 Tractoare înmatriculate 21 22
II. Vehicule înregistrate

1. Vehicule cu capacitate  cilindrică
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  < 4.800 cmc 2 2
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  > 4.800 cmc 4 4
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 56 59

 (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%conform hotararii consiliului local.
 (4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.
5) In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal

cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
Numarul de axe si greutatea bruta incarcata Impozitul  aplicat în anul  2022 Impozitul pentru anul  2023
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maximă admisă Conform  art.491  alin.(11)din  Legea
nr.  227/2015-modificată  prin  Legea
nr.  296/2020  -rata  de  schimb  a
monedei euro 4,9470 lei/an

Conform art.491 alin.(11)din Legea nr.
227/2015-modificată prin Legea nr.
296/2020 -rata de schimb a monedei

euro 4,949 lei/an
Ax(e)  motor(oare)
cu  sistem  de
suspensie
pneumatica  sau
echivalentele
recunoscute

Alte  sisteme  de
suspensie  pentru
axele motoare

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

Alte  sisteme  de
suspensie  pentru
axele motoare

I două axe
(LEI/AN) Masa de cel puţin de 12 tone, dar mai mică de

13 tone
0 153 0 153

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

153 425 153 426

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

425 599 426 599

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

599 1355 599 1356

5 Masa de cel puţin de 18 tone 599 1355 599 1356
II trei axe

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

153 267 153 267

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

267 549 267 549

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

549 712 549 713

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

712 1098 713 1099

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

1098 1707 1099 1707

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

1098 1707 1099 1707
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7 Masa de cel puţin de 26 tone 1098 1707 1099 1707
III patru axe

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

712 722 713 723

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

722 1128 723 1128

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

1128 1791 1128 1792

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

1791 2657 1792 2658

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

1791 2657 1792 2658

6 Masa de cel puţin de 32 tone 1791 2657 1792 2658

(6) In  cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala
 sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:

Numarul de axe si greutatea brută încarcată
 maximă admisă

Impozitul
(lei / an ) aplicat în anul 2022

Impozitul pentru anul 2023
 Conform art.491 alin.(11) din  Legea 
nr.227/2015-modificată prin  Legea nr. 
296/2020 -rata de schimb a monedei 
euro 4,949 lei/an

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

Alte  sisteme  de
suspensie  pentru
axele motoare

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

Alte  sisteme  de
suspensie  pentru
axele motoare

I
2 + 1 axe

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

0 0 0 0

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

0 0 0 0

3 Masa de cel puţin de 16 tone, dar mai mică de 0 69 0 69
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18 tone
4 Masa de cel puţin de 18 tone, dar mai mică de

20 tone
69 158 69 158

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

158 371 158 371

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

371 480 371 481

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

480 866 481 866

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

866 1519 866 1519

9 Masa de cel puţin de 28 tone 866 1519 866 1519
II 2 + 2  axe

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

148 346 148 346

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

346 569 346 569

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

569 836 569 836

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

836 1009 836 1010

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

1009 1657 1010 1658

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

1657 2300 1658 2301

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

2300 3493 2301 3494

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

2300 3493 2301 3494

9 Masa de cel puţin de 38 tone 2300 3493 2301 3494
III 2 + 3  axe

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

1830 2548 1831 2549

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

2548 3463 2549 3464
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3 Masa de cel puţin de 40 tone 2548 3463 2549 3464
IV 3 + 2 axe

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

1618 2246 1618 2247

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

2246 3107 2247 3108

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

3107 4596 3108 4598

4 Masa de cel puţin de 44 tone 3107 4596 3108 4598
V 3 + 3 axe

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

920 1113 921 1114

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

1113 1662 1114 1663

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

1662 2647 1663 2648

4 Masa de cel puţin de 44 tone 1662 2647 1663 2648

(7) In cazul unei  remorci,  al  unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin.  (6),  taxa asupra
mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Masa totala maxima autorizată Impozit
-lei –aplicat în

anul 2022

Impozit indexat
pentru anul 2023

cu rata inflatiei de
5,1%

a.  Pana la 1 tona, inclusiv 9 9
b.  Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 38 40
c.  Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 58 61
d.  Peste 5 tone 73 77

(8) In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
Mijlocul de transport pe apă  Impozit

-lei –aplicat în
anul 2022

- lei -

Impozit indexat
pentru anul  2023
cu rata inflatiei de

5,1%
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1.  Luntre,  barci  fara  motor,  folosite  pentru  pescuit  si  uz
personal

24 25

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 64 67
3. Barci cu motor 237 249
4. Nave de sport si agrement 237 249
5. Scutere de apa 237 249
6. Remorchere şi împingătoare: X X
a) până la 500 CP, inclusiv 630 662
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 1026 1078
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1578 1658
d) peste 4000 CP 2525 2654
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 204 214
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone,  inclusiv 204 214
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 
3000 de tone,  inclusiv

316 332

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 554 582
    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:
- persoane fizice 10 %;
- persoane juridice 5 %.

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art. 474
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize si autorizatii
    (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egala cu suma stabilita conform tabelului urmator:

Suprafata  pentru  care  se  obtine  certificatul  de
urbanism

- lei – aplicat în anul 2022 - lei-  indexat  pentru  anul  2023  cu
rata inflatiei de 5,1%

a) pana la 150 mp, inclusiv 4 4
b) intre 151 si 250 mp, inclusiv 4 4
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c) intre 251 si 500 mp, inclusi 5 5
d) intre 501 si 750 mp, inclusiv 7 7
e) intre 751 si 1.000 mp, inclusiv 8 8
f) peste 1.000 mp 8 +0,005 pentru  fiecare mp care depăseste

1000 mp
8 +0,005 pentru  fiecare mp care depăseste

1000 mp

Nr.
Crt.

Nivelurile aplicate pentru
anul 2022 -lei-

Nivelurile propuse pentru
anul 2023 -lei-

1
4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism
si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din
cadrul consiliului judetean se stabileste de consiliul local in suma de :

13 lei 13  lei

2 5)  Taxa  pentru  eliberarea  unei  autorizaţii  de  construire  pentru  o  clădire
rezidenţială sau clădire-anexă  este egala cu:

0,5% din  valoarea autorizată
a lucrărilor de construc iiț

0,5  %  din   valoarea
autorizată  a  lucrărilor  de
construc iiț

3   (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât
cele menţionate la alin. (5) este egală  cu:
(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  avizul  şi  se  plăteşte  înainte  de  emiterea
avizului;

    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

1%  din valoarea autorizată a
lucrărilor  de  construcţie,
inclusiv valoarea instalaţiilor
aferente

1%din valoarea autorizată a
lucrărilor  de
constructie,inclusiv
valoarea  instalatiilor
aferente
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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.

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

30% din cuantumul taxei 
pentru eliberarea 
certificatului sau a 
autorizaţiei iniţiale

5 (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

0,1%din valoarea 
impozabilă pentru 
determinarea impozitului 
pe cladiri aferent partii 
desfiin ateț

6 (10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrarilor
de cercetare si prospectare a terenurilor in etapa efectuarii studiilor geotehnice si
a studiilor privind ridicarile topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari
se datoreaza de catre titularii drepturilor de prospectiune si explorare :
 (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.

1,1 % lei pentru fiecare metru
patrat  de  teren  ce  vor  fi
afectati  la  suprafata  solului
de foraje si  excavari

1,1% lei pentru fiecare 
metru patrat de teren ce vor
fi afectati la suprafata 
solului de foraje si  
excavari

8  (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.

3% din valoarea autorizată
a  lucrărilor  de  organizare
de şantier.

9 (13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe
sau rulote ori campinguri este egală cu :

2%  din valoarea autorizată a
lucrarilor de constructie

2% din valoarea autorizată
a lucrarilor de constructie

10   (14) Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine,
spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile

8  lei  pentru  fiecare  metru
pătrat de suprafata ocupata de

8  lei  pentru  fiecare  metru
pătrat de suprafata ocupata
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si in spatiile publice este de: construc ie.ț de construc ie.ț

11 (15)  Taxa  pentru  eliberarea  unei  autorizatii  privind  lucrarile  de  racorduri  si
bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica,
telefonie si televiziune prin cablu  este de:

13 lei  pentru fiecare racord 13 lei pentru fiecare racord

12 (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa este
de:

5 lei 5 lei

.
ART. 475

    Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati
Nivelurile  aplicate  pentru
anul 2022

Nivelurile  indexate  cu
rata  inflatiei  de  5,1%
pentru anul 2023

(1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste este: 19 lei 20
(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol:

a) 29 lei,  atestatul de 
producător;
b) 29 lei. carnetul de 
comercializare;

a) 30 lei,  atestatul de 
producător;
b) 30 lei. carnetul de 
comercializare;

(3) Persoanele a caror activitate se incadreaza in grupele 561 - Restaurante, 563 -
Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932 - Alte activitati recreative si
distractive  potrivit  Clasificarii  activitatilor  din  economia  nationala  -  CAEN,
actualizata  prin  Ordinul  presedintelui  Institutului  National  de  Statistica  nr.
337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala -
CAEN, datoreaza bugetului local al comunei,  orasului sau municipiului,  dupa
caz,  in  a  carui  raza  administrativ-teritorială  se  desfasoara  activitatea,  o  taxa
pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de
alimentatie publica,  in functie de suprafata aferenta activitatilor  respective,  in
suma de:

a)282 lei,pentru o suprafa ă ț
de până  la 500 mp;

b)564 lei,pentru o suprafa ă ț
mai mare de 500 mp.

a)296 lei,pentru o suprafa ăț
de pâna la 500 mp;

b)593 lei,pentru o suprafa ăț
mai mare de 500 mp.
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CAPITOLUL VI
    TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
ART. 477
    Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

(1) Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana
datoreaza plata taxei prevazute in prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si
audiovizuale.

Nivelul aplicat pentru
 anul 2022

Nivelul stabilit pentru
anul 2023

(4)Taxa pentru  servicii  de  reclama si  publicitate  se  calculeaza  prin aplicarea
cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.
  6) Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta
sau care urmeaza a  fi  obtinuta pentru serviciile  de reclama si  publicitate,  cu
exceptia taxei pe valoarea adaugata.
    (7) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local,
lunar,  pana  la  data  de 10 a  lunii  urmatoare  celei  in  care  a  intrat  in  vigoare
contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate.

 Cota taxei este de 1,13% . Cota  taxei este de 1,13%

ART. 478
    Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

(1) Orice persoana care utilizeaza un panou, un afisaj sau o structura de afisaj pentru reclama si publicitate, cu exceptia celei care intra sub incidenta art.
477, datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, in raza careia/caruia este
amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta taxa revine bugetului local al sectorului in raza caruia este
amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.

         (2)
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si

publicitate
- Lei/mp sau fractiune de mp indexat cu

rata inflatiei de 2,6% pentru anul 2022
- Lei/mp sau fractiune de mp indexat cu

rata inflatiei de 5,1 % pentru anul 2023
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a)  în  cazul  unui  afisaj  situat  în  locul  în  care
persoana derulează o activitate economică

31 33

b) în cazul oricărui altui panou, afisaj sau oricarei
altei structuri de afisaj pentru reclama si publicitate

23 24

CAPITOLUL VII
    IMPOZITUL PE SPECTACOL
ART. 481
    Calculul impozitului
   (1) Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.
    (2) Consiliile locale hotarasc cota de impozit dupa cum urmeaza:

Nivelul aplicat pentru anul
2022

Nivelul stabilit pentru anul
2023

    a)  1%, in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de
teatru, balet,  opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare
muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ
sau orice competitie sportiva interna sau internationala;

1,13% cota  de  impozit  la  suma
încasată

1,13% cota  de  impozit  la  suma
încasată

    b)   2% in  cazul  oricarei  altei  manifestări  artistice  decat  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

2,26  % cota  de  impozit  la  suma
încasată

2,26  % cota  de  impozit  la  suma
încasată
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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

Nivelurile aplicate în  anul 2022 Nivelurile propuse pentru anul 2023
Taxă  protec ie civilăț 2,00 lei/gospodărie/an 2,00 lei/gospodărie/an
 Taxa  pază 10,00 lei /gospodărie/an 10,00 lei /gospodărie/an
Taxa  pentru  înregistrarea  căruţelor,tractoarelor  şi
alte vehicule

2 ,00 lei + contravaloare plăcuţă 4 ,00 lei + contravaloare plăcuţă

Tarif  xerox 0,5 lei/pagină 0,5 lei/pagină
Tarif  pentru   transmiterea  prin  fax  a  unui  act  în
străinătate(o pagină în format A4)

10 lei 11 lei

Tarif  pentru eliberare copii după documente aflate
în  arhiva primăriei

10 lei/filă 11 lei/filă

Taxa pentru eliberare adeverinte 3 LEI 3 LEI
Taxe pentru eliberare certificat fiscal:
-persoane fizice
-persoane juridice

5 lei
10 lei

5 lei
15 lei

Taxa pentru transcrierea la cerere a actelor de stare 10 30
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civilă(nastere,casatorie,deces)
Taxa  pentru   primul  duplicat  al  certificatului  de
stare civilă(nastere,casatorie,deces)

20 lei 25 lei

Taxa pentru  al  2-lea duplicat  al  certificatului  de
stare civilă(nastere,casatorie,deces)

30 lei 35 lei

Taxa pentru  al 3-lea  duplicat al certificatuluii de
stare civilă(nastere,casatorie,deces)

50 lei 55 lei

Taxa  pentru  îmtocmire dosar  căsătorie 20 lei 30 lei
Taxa pentru eliberarea anexei 24(la cerere-
deschidere procedura succesorală)

30lei 35 lei

Taxa comert stradal 15 lei 20 lei
Taxa înregistrare contracte de arendă 10 lei 15 lei
Taxa  cautare  acte  în arhivă 20 lei 25 lei
Taxa  întocmire  dosare  pentru  publica ie  vanzareț
Legea 17/2014

30 lei/dosar 35 lei/dosar

Taxa  pentru  eliberarea  de  copii  –conform  cu
originalul-  de  pe  documente  aflate  în  arhiva
primăriei comunei:

5  lei/pagină 5  lei/pagină

     Taxele speciale  stabilite  se fac venit la bugetul local, se achită anticipat, odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor.

CAPITOLUL IX
ALTE TAXE LOCALE
ART. 486

    Alte taxe locale

Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice Nivelurile aplicate în  anul 2022 Nivelurile propuse pentru anul 2023
(1)Pentru  ocuparea  locurilor  publice  în  vederea
desfăşurării  unei  activităţi  comerciale,  cultural  sportive,
distracţii, circuri, manifestări,etc.taxa se stabileste
 1 leu/mp/zi
Taxa  se  achită  la  data  ob inerii  acordului  aprobat  deț

1 leu/mp/zi 3 lei/mp/zi

20



primar,iar acordul se obtine pe  baza de cerere, conform
regulamentului
(2)Tonete pentru vânzarea de produse,taxa se stabileste 1
leu/mp/zi
Taxa  se  achită  la  data  ob inerii  acordului  aprobat  deț
primar, iar acordul se ob ine pe  bază de cerere, conformț
regulamentului

1leu/mp/zi 3 lei/mp/zi

(3)Ocupare  loc  public  pentru  amplasare  mijloace  de
publicitate,taxa se stabilieste 1 leu/mp/zi

Taxa  se  achită  la  data  obtinerii  acordului  aprobat  de
primar,iar  acordul  se  ob ine  pe  bază  de  cerere,conformț
regulamentului

1 leu/mp/zi 3 lei/mp/zi

 (4) Taxa zilnica de bazar este de 10 lei i se plăteste laș
intrare.
             a) Mod de calcul taxa: se aplică pentru fiecare zi(o
zi  pe  saptamana)  pentru  fiecare  persoană  fizică  sau
juridică, care comercializează produse;
             b) Mod de plată: prin încasarea în fiecare zi de
bazar,pe baza de chitantă fiscală,  ce se plăte te  la  intrare;ș

10 10

 (5) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divor   pe caleț
administrativă este în cuantum de :

564 600

 (6)Taxa  pentru  eliberarea  de  copii  heliografice  de  pe
planuri  cadastrale  sau  de  pe  alte  asemenea  planuri,
detinute de consiliile locale, în cuantum de:

21 22

  
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)

21



Nivel  indexat  cu  rata  infla iei de 2,6%ț
în anul 2022

Nivel  indexat  cu  rata  infla iei de 5,1% în anulț
2023

  (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se
sancţionează cu amendă de  :

79 lei 83 lei

-  contraven ia  prevazută   la  alin.  (2)  lit.  b)  cuț
amendă de  :

315 lei 331 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:

366 lei 385 lei

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

339% 356%

.

PRIMAR,                                                                                                           ÎNTOCMIT,
LUNGU  ALBERT                                                                                        MURARU ADINA-MARIA
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