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ANEXA NR.1 la HCL 56/2018…….. 

 TABLOUL  
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI 

AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2019 

 

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 
Capitolul I. VALORILE IMPOZABILE AFERENTE CLĂDIRILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

 
ART. 457, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

 

Tipul clădirii 

VALOAREA IMPOZABILĂ 

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice 
şi încălzire [condiţii cumulative] 

Fără instalaţii de apă, canalizare, 
electricitate sau încălzire 

0 2018 2019 2018 2019 

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 

1000 1013 600 608 

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 

300 304 200 203 

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 

200 203 175 177 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, 
cărămidă nearsă , paianta, vălătuci etc.  125 127 75 76 

Pentru locuinţe situate la subsol, demisol sau la 
mansardă 

 
- valoarea reprezintă 75% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri 

Pentru spaţiile cu altă destinaţie, situate la subsol, 
demisol sau la mansardă - valoarea reprezintă 50% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri 
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CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 
A. IMPOZITUL TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN LA CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ ,,CURȚI CONSTRUCȚII,, 

 
ART. 465 alin(2) din Legea  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

Zona în cadrul localităţii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 
- lei/ha - 

2018 2019 

A  - SĂLIȘTEA și TĂRTĂRIA 711 720 

B- SĂLIȘTEA DEAL 427 433 

C-MĂRGINENI 284 288 

 
B. IMPOZITUL /TAXĂ PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN LA ALTE CATEGORII DE FOLOSINȚĂ DECÂT CEA DE ,,CURȚI 

CONSTRUCȚII 
 
ART. 465 alin. (7) din Legea Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN 
 - ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII  

NR. 
CRT. 

                                      Zona 
 
Categoria de folosinţă 

Impozit (lei)- 
 

Zona A Zona B Zona C 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1. Teren arabil 28 28 21 21 19 19 

2. Păşune 21 21 19 19 15 15 

3. Fâneaţă 21 21 19 19 15 15 

4. Vie 46 47 35 35 28 28 

5. Livadă 53 54 46 47 35 35 

6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 28 28 21 21 19 19 

7. Teren cu ape 15 15 13 13 8 8 

8. Drumuri şi căi ferate X X X X X X 

9. Neproductiv X X X X X X 
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C. IMPOZITUL /TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 

 
ART. 465 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

NR. 
CRT. 

 
Categoria de folosinţă 

IMPOZIT (lei) - 

Zona A Zona B Zona C 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1. Teren cu construcţii 31                               31 28 28 26 26 

2. Arabil 50 51 48 49 45 46 

3. Păşune 28 28 26 26 22 22 

4. Fâneaţă 28 28 26 26 22 22 

5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 55 56 53 54 50 51 

6. Vie până la intrarea pe rod X X X X X X 

7. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 56 57 53 54 50 51 

8. Livadă până la intrarea pe rod X X X X X X 

9. 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la 
nr.crt.7.1. 

16 16 14 14 12 12 

10. Pădure în vârstă de până la 20 ani şi pădure cu rol de protecţie X X X X X X 

11. Teren cu apă altul decât cel cu amenajări piscicole 6 6 5 5 2 2 

12. Drumuri şi căi ferate X X X X X X 

13. Teren neproductiv X X X X X X 

                         
                       CAPITOLUL III- TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/ IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 
                                                             Vehicule inmatriculate (lei /200cm3 sau fracțiune din acesta) 

             ART. 470 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 
LEI/200cm3 

2018 2019 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm^3 
inclusiv         

8 8 

2. Motociclete triciclete si cvadricicluri cu capacitate cilindrica de peste 1600 cm 3. 9 9 

3. Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 1601cm3 si 2000 cm 3 18 18 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm^3 şi 2600 cm^3 inclusiv 72 73 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm^3 şi 3000 cm^3 inclusiv 144 146 
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6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm^3 290 294 

7. Autobuze, autocare, microbuze 24 24 

8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone ,inclusiv 30 30 

9. Tractoare înmatriculate 18 18 

 
                                                   Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

 
Art. 470 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 

Numărul axelor şi masa totală maximă 
autorizată 

 

Impozitul, în lei, pentru vehicule angajate exclusiv în operaţiuni de transport intern 

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică 
sau un echivalent recunoscut 

Vehicule cu alt sistem de suspensie 

I. Vehicule cu două axe 2018 2019 2018 2019 

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

0 0 142 144 

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

142 144 395 400 

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

395 400 555 562 

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

555 562 1.257 1274 

5. Masa de cel puţin 18 tone  555 562 1.257 1274 

II. Vehicule cu trei axe   

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

142 144 248 251 

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

248 251 509 516 

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

509 516 661 670 

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

661 670 1019 1033 

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

1019 1033 1583 1604 

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

1019 1033 1.583 1604 
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7. Masa de cel puţin 26 tone 1019 1033 1.583 1604 

III. Vehicule cu patru axe 
  

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

661 670 670 679 

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

670 679 1046 1060 

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

1046 1060 1661 1683 

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

1.661 1683 2.464 2497 

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

1.661 1683 2.464 2497 

6. Masă de cel puţin 32 tone 1.661 1683 2.464 2497 

 
 Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă  

cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone 
Art. 470alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

Impozitul, în lei, pentru vehicule angajate exclusiv în operaţiuni de transport intern 

Axă/axe motoare cu suspensie 
pneumatică sau un echivalent 

recunoscut 
Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie 

2018 2019 2018 2019 

I. Vehiculecu 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 18 tone               0 0 64 65 

4. Masa de cel puţin de 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 65 147 149 

5. Masa de cel puţin de 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 149 344 349 

6. Masa de cel puţin de 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 349 445 451 

7. Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 451 803 814 

8. Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 814 1409 1428 



 6 

9. Masa de cel puţin 28 tone 803 814 1409 1426 

II. Vehicule cu 2+2 axe   

1. Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone               138 140 321 325 

2. Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mică de 26 tone               321 325 528 535 

3. Masa de cel puţin de 26 tone, dar mai mică de 28 tone               528 535 775 785 

4. Masa de cel puţin de 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 785 936 949 

5. Masa de cel puţin de 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 949 1537 1558 

6. Masa de cel puţin de 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1537 1558 2133 2162 

7. Masa de cel puţin de 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 2162 3239 3282 

8. Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2133 2162 3239 3282 

9. Masa de cel puţin de 38 tone 2133 2162 3239 3282 

III. Vehicule cu 2+3 axe 
  

1. Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone               1698 1721 2362 2394 

2. Masa de cel puţin de 38 tone , dar mai mică de 40 tone             2362 2394 3211 3254 

3. Masa de cel puţin 40 tone 2362 2394 3211 3254 

IV. Vehicule cu 3+2 axe 
  

1. Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone               1500 1520 2083 2111 

2. Masa de cel puţin de 38 tone, dar mai mică de 40 tone               2083 2111 2881 2920 

3. Masa de cel puţin de 40 tone, dar mai mică de 44 tone  2881 2920 4262 4319 

4. Masa de cel puţin 44 tone 2881 2920 4262 4319 

V. Vehicule cu 3+3 axe 
  

1. Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone               853 864 1032 1046 

2. Masa de cel puţin de 38 tone, dar mai mică de 40 tone               1032 1046 1542 1563 
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3. Masa de cel puţin de 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1542 1563 2454 2487 

4. Masa de cel puţin 44 tone 1542 1563 2454 2487 

 
Remorci, semiremorci sau rulote 

Art. 470alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privin Codul Fiscal 

Masa totală maximă autorizată 
Impozitul, în lei 

2018 2019 

a.Până la 1 tonă inclusiv 9 9 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34 

c. Peste 3 tonă, dar nu mai mult de 5 tone 52 53 

d. Peste 5 tone 64 65 

                                     CAPITOLUL IV – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 
 
Art. 474 alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei 

 2018 2019 

a) Până la 150 mp, inclusiv 3 3 

b) Între 151 şi 250 mp, inclusiv 3.5 3,5 

c) Între 251 şi 500 mp, inclusiv    4.5 4,5 

d) Între 501 şi 750 mp, inclusiv 6 6 

e) Între 751 şi 1.000 mp, inclusiv 7 7 

f) Peste 1.000 mp   7+0,01lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2 

alin.(3).  
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism 

30%din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau 

autorizatiei initiale 

30%din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau 

autorizatiei initiale 

alin.(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 

15 15 

alin.(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire  pentru o clădire 
rezidențială sau clădire 

0,5 % din valoarea autorizată 
a lucrărilor de construcții. 

 

0,5 % din valoarea autorizată 
a lucrărilor de construcții 

alin.(6) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte 
construcții decât cele menționate alin.(5) 

1% din valoarea  autorizată a 
lucrărilor de construcție, 

inclusiv valoarea instalațiilor 
aferente. 

1% din valoarea  autorizată a 
lucrărilor de construcție, 

inclusiv valoarea instalațiilor 
aferente. 
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alin.(7) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire 30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a 

autorizației inițiale. 
 

30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a 

autorizației inițiale. 

 

alin.(8) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, 
a unei construcții 

0,1% din valoarea impozabilă 
stabilită pentru determinarea 

impozitului pe clădiri , 
aferentă părții desființate. 

 

0,1% din valoarea impozabilă 
stabilită pentru determinarea 
impozitului pe clădiri, aferentă 

părții desființate. 

 

alin(9) Taxa  pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara 
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 

10 lei pentru fiecare mp 
afectat 

10 lei pentru fiecare mp 
afectat 

alin(10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de 
santier in vederea realizarii unei constructii,care nu sunt incluse in 
alta autorizatie de construire 

3% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de organizare de 

santier. 
 

3% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de organizare de 

santier. 
 

alin(11) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de amenajare de tabere de 
corturi ,casute sau rulote ori campinguri 

2% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructie. 

 

2% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructie. 

 

alin.(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, 
tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile 
publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de 
afişaj, a firmelor şi reclamelor 

8 lei/m2 8lei/m2 

alin. 
(13) 

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 

13 pentru fiecare racord 13 pentru fiecare racord 

alin. 
(14) 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 
adresă 9 9 

Art. 475 
alin. (1) 

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare 
20 lei 20 lei 

alin. (2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, respective pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul 

40-atestatat de producător 
20-carnet de comercializare 

41-atestatat de producător 
20-carnet de comercializare 
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agricol 

alin. (3) 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 

15 15 

alin. (4) Taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei  privind 
desfasurarea activitatii de alimentatie publica ( caen 561- 
Restaurante, 563- Baruri si alte activitati de servire a bauturilor ,932-
Alte activitati recreative si distractive 

  

 a.)pentru o suprafata de pana la 500 mp inclusive 50 50 

 b.)pentru o suprafata mai mare de 500 mp 100 100 

                                        
CAPITOLUL- V - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Art. 478 
alin. (2) 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 
- Lei /mp sau fracţiune de mp 

2018 2019 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică 

32 32 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi 
publicitate 

23 23 

 
CAPITOLUL -VI – IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 

Art. 481 
alin. (1) 

Pentru manifestările artistice şi competiţiile sportive impozitul pe 
spectacole se stabileşte asupra încasărilor din vânzarea biletelor 

Cota stabilita prin Codul Fiscal 

2018 2019 
 

 1)Taxa 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 

2% 2% 

 2)Taxa în cazul oricărei alte manifestari artistice decat cele enumerate la 
litera (a); 

5% 5% 

Art. 481 
alin. (2) 

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă*  : 

a) în cazul videotecilor 2 lei/m.p./zi 2 lei/m.p./zi 

b) în cazul discotecilor 3 lei/m.p./zi 3 lei/m.p./zi 
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CAPITOLUL VII- TAXE SPECIALE 

Art. 
484  

a)Taxe special pentru emitere in regim de urgenţă a certificatelor de 

urbanism, autorizatii de construire/desfiintare, a autorizatiilor de luare in 
folosinta 

N2018 2019 

 -pentru eliberarea certificatului de urbanism în 2 zile lucrătoare de la data 
depunerii cererii; 

50lei  51lei 

 -pentru eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare în 2 zile lucrătoare 
de la data depunerii cererii 

70lei 71lei 

 b)Taxe special pentru emiterea /vizarea in regim de urgenta a  acordului de 
functionare si inregistrarea orarelor de functionare a unitatilor comerciale de 
pe raza comunei Salistea 

- 30lei 

                                                                                     CAPITOLUL VIII- ALTE TAXE LOCALE 
Art. 486 privind Codul Fiscal 

Nr. 
crt. 

Alte taxe locale Nivelurile aplicate in  
2018 

Nivelurile aplicate in  
2019 

1. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă 500lei 507lei 

2. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de 
pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 

- 32lei 

3. Taxă închiriere pentru buldoexcavator 70 lei /h 100 lei /h 

4. Contravaloarea certificatului de înregistrare auto lente 40 lei 41 lei 

Contravaloarea plăcuţei de înregistrare 45 lei 46 lei 

5. Taxă închiriere cămine culturale (nuntă, botez, masă festivă, discotecă)     

  a)Taxă închiriere vesela pentru nunti     250 lei 253 lei 

 b) Taxă închiriere set tacâmuri pentru alte evenimente   1 leu/zi 1 leu/zi 

 c) Taxă închiriere Cămin cultural pentru organizare de evenimente (Camin  
cultural Salistea  si Tartaria sala mare) 

150 lei 152 lei 

 d) Taxă închiriere sala mica Cămin cultural Salistea 50 lei 51 lei 

 e) Taxă închiriere Cămin cultural parastat si alte comemorari 30 lei 30 lei 

6. Taxa pentru remăsurarea terenurilor   

 a)pentru pentru suprafeţe cuprinse între 0 –  10000 mp 50 lei 51 lei 

 b) suprafeţe care depăşesc 10000 mp 50 lei,  la care se adaugă 
suma de 1 leu pentru fiecare 
10 mp care depăşesc 10.000 

mp. 

51 lei,   

7. Taxe pentru executarea de foto copii ale documentelor   
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 a)fotocopierea unei pagini format A4 0.50 lei 0.50 lei 

 b) fotocopierea unei file format A4 1 leu 1 leu 

  c)fotocopierea unei pagini  format A3  1 leu 1 leu 
 

CAPITOLUL IX - SANCŢIUNI 

LIMITE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art.493 
alin (3) 

2018 2019 

Contravenţia prevăzută la alin. (3) lit. a) se sancţionează cu 
amendă de la 70 lei la 279  lei, iar cele de la lit. b) - d) cu 
amendă de la  279 lei la 696 lei. 

Contravenţia prevăzută la alin. (3) lit. a) se sancţionează cu amendă 
de la 71 lei la 283 lei, iar cele de la lit. b) - d) cu amendă de la  283 
lei la 705 lei. 

Art.493 
alin (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 325  lei la 1.578 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 329 de lei la 1.599 lei 

 
LIMITE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

Art.493 
alin (5 5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv : 

 Niveluri an 2018 conform Legii nr. 227/2015 Niveluri an 2019 conform Legii nr. 227/2015 

 

 Contraventia prevazuta la alin. (2), lit. a) se sanctioneaza cu 
amenda de la 280 lei la  1 116 lei, iar cele de la lit. b) cu 
amenda de la 1 116 lei la    2 784 lei. 
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, 
vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor 
si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si 
se sanctioneaza cu amenda de la 1 300 lei la 6 312 lei.. 
 

Contravenţia prevăzută la alin. (2), lit.a) se sancţionează cu amendă 
de la 284 lei la 1131 lei, iar  cele de la lit. b)  cu amendă de la 1131 
lei la 2820 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 1317 lei la 6394 lei. 

NOTA: Nivelul  pentru anul 2019 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei se 
intregeste la un leu , prin adaos. 

 
 

              Președinte de ședință                                                                                                            Pt.  Secretar 

                   POSTEIU ALEXANDRU SIMION                                                                                                   OANA MARINELA    
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                                                                                                                                       ANEXA NR.2 la HCL  56/2018….. 

 
Nr. 
crt. 

Modul de utilizare a locurilor publice Valoare lei 

A LOCURI PUBLICE DE DESFACERE 2018 2019 

1. 
Pentru desfacerea de produse ce face obiectul comerţului din 
vehicule sau autovehicule 

20 20 

2. 
Pentru desfacerea de produse ce face obiectul comerţului pe mese, 
tarabe şi alte spaţii din pieţe, târguri şi oboare (lei/mp/zi) 

2 2 

3. 

Pentru vânzarea de animale şi păsări de fiecare animal sau pasăre, 
astfel: 

  

a) bovine, bubaline, cabaline adulte (lei/buc); 5 5 

b)porcine până la 6 luni, ovine şi caprine (lei/buc); 2 2 

c)porci peste 6 luni, tineret bovine, bubaline (sub 6 luni) (lei/buc); 4 4 

d)animale mici şi păsări adulte(lei/buc); 1 1 

4. 
Pentru desfacerea produselor rezultate din exercitarea unei activităţi 
autorizate pe cont propriu(lei/mp/zi); 

1 1 

5. Pentru desfacerea obiectelor de ocazie(lei/mp/zi) 2 2 

6. Pentru comert stradal 10 10 

B. ALTE LOCURI PUBLICE  

1. 

Pentru persoanele fizice şi juridice care ocupă temporar sau 
permanent locuri publice altele decât cele de la pct.1-7 din prezenta 
anexă cum urmează (lei/mp/zi) : 

 
 

a) pentru desfacerea de produse sau prestări de servicii diverse ; 5 5 

b) pentru depozitarea diverselor bunuri şi/saumateriale ; 3 3  
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c) pentru confecţionarea de produse sau realizarea unor lucrări ; 3 3 

d) pentru terase sezoniere ; 0,50 0.50 

 e) pentru organizarea de spectacole . 1 1 

2. Construcţii provizorii (lei/mp/zi) 0,50 0.50 
       NOTA: Nivelul  pentru anul 2019 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei 
se intregeste la un leu , prin adaos    
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ANEXA NR.3 la HCL 56/2018….. 

 
Nr. 
crt. 

Vehicule înregistrate 
NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2018 

Valoare lei/an 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică:  

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <4.800 cm3 4 lei/200cm3 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >4.800 cm3 6 lei/200cm3 

2.1 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 101 lei/an 

2.2 Remorci înregistrate 50 lei/an 
    NOTA: Nivelul  pentru anul 2019 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei se 
intregeste la un leu , prin adaos. 
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