
          PROIECT 

 
 

 HOTĂRÂRE    NR. 

privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 

 la nivelul comunei Vaideeni cu rata inflatiei de 5,1% 

 
 Consiliul local al comunei Vaideeni intrunit în sedinta ordinară în data 
de............ ,sedinta la care participa  un numar de ........ din   totalul  de 13 

 Sedinta este condusa de .........................   

 Având în vedere: 

 - referatul de aprobare nr. 3332/08.03.2022  al primarului comunei Vaideeni 
 - raportul de specialitate nr. 3282/08.02.2022 al compartimentului impozite și taxe  

locale,   

 -avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local 
 -raportul privind legalitatea proiectului de hotărâre intocmit de secretarul 

comunei, 

 -procesul verbal de afisare nr. 3376/09.03.2022 

 - prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 9, pct. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale adoptată la 

Strasbourg in 15.10.1995 și ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 -Hotararea Consiliului Local nr.93/28.12.2021 privid stabilirea impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2023. 

 -Tinand cont de comunicatul  Institutului Național de Statistica conform caruia  

rata inflatiei pentru anul 2021 este 5,1 %, 
 -In temeiul art. 129 alin.(4) lit.c, art.139 alin.(3) lit c, art 140 alin.(1) și art. 196 

alin (1) lit .a din OG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile și 

completarile ulterioare 
 - prevederile art.7, alin (13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala 

în administratia publica, repubicata. 

- prevederile art. 5, alin. (1) lit. a), art. 16, alin (2), art. 20, alin. (1) lit. b) și art. 27 din 

 Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. (a), și art.139, alin.3 din Codul 
Administrativ cu modificarile și completarile ulterioare, cu un numar de ......  voturi 
“pentru”: 
  

 
 

 



 

CONSILIUL   LOCAL  AL  COMUNEI  VAIDEENI  ADOPTA  PREZENTA 

HOTARARE 

 

 ART. 1 – Se aprobă indexarea cu rata inflației de 5,1% a sumelor aferente 

impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumita suma în lei sau care sunt 

stabilite pe baza unei  anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor prevazute la 
art.493 din Legea nr.227/2015, cu modificarile și completarile ulterioare la nivelul 

comunei Vaideeni,  pentru anul 2023, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 ART. 2 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2023 și va completa 

Hotarârea de Consiliu Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 

2023. 
 ART. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
desemnează primarul comunei Vaideeni prin biroul financiar contabil, salarizare . 
 ART. 4 – Prezenta hotărâre va fi afisata,  inaintata  Primarului comunei,  

Instituţiei Prefectului Judeţului Valcea. 
 

 

        INITIATOR,                                                          CONTRSEMNEAZA 

 PRIMAR,             SECRETAR GENERAL AL    COMUNEI 

BALUTA ACHIM DANIEL                              Apostoloiu-Bogorodea Alina Cristina 

  

 

  

 

                                                                            



         ANEXA  NR.1 

 

 

Tabloul cuprinzand valorile impozabile , impozitele si taxele locale , alte taxe asimilate acestora, precum si 

amenzile propuse pentru anul 2023 stabilite in sume fixe 

 

    Capitolul.I.-Impozitul/taxa pe cladiri persoane  fizice 

         TIPUL   CLADIRII Nivelurile aprobate pentru anul 

2022-Valoarea inpozabila  lei/mp 

Nivelurile propuse pentru anul 2023 indexate 

cu rata inflatiei de  5,1%  -Valoarea impozabila 

-lei /mp 

Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti din caramida 

arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui 

tratament termic si/sau chimic 

677 712 

Cladire cu pereti exteriori din lemn,din piatra naturala,din 

caramida nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 

226 238 

Cladire anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti 

exteriori din caramida arsa din orice alte materiale rezultate 

in urma unui tratament termic si/sau chimic 

197 207 

Cladire anexa cu peretii exteriori din lemn,din piatra 
naturala,din caramida nearsa,din valatuci sau din orice alte 

materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 

 

84 88 

Incaperi amplasate la subsol,la demisol si/sau la 

mansarda,utilizata ca locuinta in oricare dintre tipurile de 

cladiri 

75 % din suma care s-ar aplica 

cladirii 

75 % din suma care s-ar aplica cladirii 

Incaperi amplasate la subsol,la demisol si/sau la 

mansarda,utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta in 

oricare dintre tipurile de cladiri 

50 % din suma care s-ar aplica 

cladirii 

50 % din suma care s-ar aplica cladirii 

Nota  

Valoarea impozabila  a clădirii se ajusteaza în funcție de rangul localitatii și zona în care este amplasata clădirea prin 

inmultirea valorii determinate cu coeficientul de corecție:1,1 -Vaideeni și 1,05 satele: Izvoru Rece, Marita, Cerna,Cornet. 

 



CAPITOLUL. II-IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 

 Teren  amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții,  

Zona in 

cadrul 

localitatii 

Nivelurile aprobate  pentru anul 2022– 

lei/ha 

Nivelurile propuse  pentru anul 2023, indexate cu rata 

inflatiei 5,1%–      Impozit lei/ha 

A-RANG IV 903 lei– Satul Vaideeni 949 lei– Satul Vaideeni 
A-RANG V 734lei–Satele IzvorulRece,Marita,Cerna,Cornet 771 lei–Satele IzvorulRece,Marita,Cerna,Cornet 

  În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri 

cu construcții, 

Nr.

crt 

Categoria de folosinta Nivelurile aprobate pentru anul 

2022 

Zona A (lei/ha) 

Nivelurile propuse pentru anul 

2023,indexate cu rata inflatiei 5,1%– 

Impozit lei/ha 

Zona A (lei/ha) 

1. Teren arabil 32 34 

2. Pasune 24 25 

3. Faneata 24 25 

4. Vie 52 55 

5. Livada 60 63 

6. Padure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera 

31 33 

7. Teren cu apa 17 18 

8. Drumuri si cai ferate X X 

9. Teren neproductiv X 

 

X 

Nota: Pentru determinarea impozitului/taxei, valorile de mai sus se inmultesc cu coeficientii de corectie  corespunzători 

rangului localitatii. Rang IV-1,1, RangV-1,05 

 

 

   CAPITOLUL III-IMPOZIT /TAXA PE TEREN SITUAT IN EXTRAVILAN 



 

Nr.

crt

. 

Categoria  de folosinta Nivelurile aprobate 

pentru anul 2022 

Zona A (lei/ha) 

Nivelurile propuse pentru anul 

2023,indexate cu rata inflatiei 5,1%–      

Impozit lei/ha 

Zona A (lei/ha) 

1. Teren cu constructii 35 37 

2. Arabil 56 59 

3. Pasune 32 34 

4. Faneata 32 34 

5. Vie pe rod,alta decat cea prevazuta la nr.crt.5.1 62 65 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod X X 

6. Livada pe rod,alta decat cea prevazuta la 

nr.crt.6.1 

63 66 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod X X 

7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera cu 

exceptia celui prevazut la nr.crt.7.1 

18 19 

7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure 

cu rol de protectie 

X X 

8 Teren cu apa,altul decat cel cu amenajari 

piscicole 

6 6 

8.1 Teren cu amenajari piscicole 38 40 

9. Drumuri si cai ferate X X 

10. Teren neproductiv X X 

Nota: Pentru determinarea impozitului/taxei, valorile de mai sus se inmultesc cu coeficientii de corectie  corespunzători 

rangului localitatii. Rang IV-1,1, RangV-1,05 

 

 

 

  
 

 



 

 (CAPITOLUL IV. Impozitul pe mijloacele de transport 

 
 

Nr.

crt. 

Mijloace de transport cu tractiune mecanica 

Vehicule înmatriculate(lei/200cmcsau fractiune din aceasata) 

  Nivelurile aprobate pentru anul 

2022 

Nivelurile propuse pentru anul 2023,indexate cu rata inflatiei 

–     

1. Motorete,scutere,motociclete si autoturisme 

cu capacitatea de pana la 1600 cm3 

inclusiv 

8 8 

2. Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu 

capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 

10 11 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 

1601 cmc si 2000 cm3 inclusiv 

21 22 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 

2001 cmc si 2600 cm3 inclusiv 

80 84 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 

2601 cmc si 3000 cm3 inclusiv 

161 169 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de 

peste 3001 cmc 

327 344 

6. Autobuze,autocare,microbuze 27 28 

7. Alte autovehicule cu masa totala maxima 

autorizata de pana la 12 tone inclusiv 

33 35 

8. Tractoare inmatriculate 21 22 

 

II.Vehicule înregistrate(lei/200cmcsau fractiune din aceasata) 

1  Vehicule cu capacitate cilindrică          

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc 4 4 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc 6 6 

2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 56 59 

-În cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.  

 



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

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa  

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

Nivelurile propuse pentru anul 

2023,indexate cu rata inflatiei 5,1%–     

A.Ax(e) motor (oare) cu sistem de 

suspensie pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute. 

B.Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare .     

A.Ax(e) motor 

(oare) cu sistem de 

suspensie 

pneumatică 

B.Alte sisteme de 

suspensie pentru axele 

motoare .     

I  două axe     

1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 160 0 168 

2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone      160 445 168 445 

3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone    445 626 468 658 

4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone     626 1419 658 1491 

5  Masa de cel puţin 18 tone      626 1419 658 1491 

II Trei axe     

1  Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 160 279 168 293 

2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 toe   279 575 293 604 

3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone   575 746 604 784 

4  Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 746 1150 784 1209 

5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1150 1786 1209 1877 

6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1150 1786 1209 1877 

7 Masa de cel puţin 26 tone      1121 1786 1209 1877 

III Patru axe     

1  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 746 756 784 795 

2  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 756 1180 795 1240 

3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone      1240 1971 1303 2072 

4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone      1875 2779 1971 2921 

5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1875 2779 1971 2921 

6 Masa de cel puţin 32 tone 1875 2779 1971 2921 

 



 

Combinatii de autovehicule,un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa Nivelurile aprobate pentru anul 2022 Nivelurile propuse pentru anul 2023,indexate cu rata 

inflatiei 5,1%– 

A.Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele recunoscute. 

B.Alte sisteme 

de suspensie 

pentru axele 

motoare. 

A.Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau echivalentele 

recunoscute. 

B.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 0 0 

 2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 

 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone   0 73 0 77 

 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 73 166 77 174 

 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 166 388 174 408 

 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone   388 502 408 528 

 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 502 906 528 952 

 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone   906 1589 952 1670 

 9  Masa de cel puţin 28 tone   906 1589 952 1670 

II 2+2 axe 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 156 362 164 380 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 362 595 380 625 

 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 585 874 625 919 

 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 874 1057 919 1111 

 5  Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1057 1734 1111 1822 

 6  Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1734 2407 1822 2530 

 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2407 3655 2530 3841 

 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2407 3655 2530 3841 

 9 Masa de cel puţin 38 tone 2407 3655 2530 3841 

III 2+3 axe 



 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1916 2666 2014 2802 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone   2666 3623 2802 3808 

 3  Masa de cel puţin 40 tone    2666 3623 2802 3808 

IV 3+2 axe 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone      1692 2351 1778 2471 

 2  Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2351 3250 2471 3416 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3250 4809 3416 5054 

 4 Masa de cel puţin 44 tone   3250 4809 3416 5054 

V 3+3 axe 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 962 1165 1011 1224 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone      1165 1740 1224 1829 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1740 2727 1829 2866 

 4 Masa de cel puţin 44 tone      1740 2727 1829 2866 

 

 

 

 

  Impozitul pe remorci inmatriculate se calculeaza c/f/urmatorului tabel 

Masa totala maxima autorizata Nivelurile aprobate pentru anul 2022 Nivelurile propuse pentru anul 2023,indexate cu 

rata inflatiei 5,1%– 

a) Pana la o tona inclusiv 10 11 

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 

 

 

  

 



 

CAPITOLUL V -TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR- 

Art 474 alin .1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 

 Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism Nivelurile aprobate pentru 

anul 2022 

Nivelurile propuse pentru anul 

2023,indexate cu rata inflatiei 

5,1% 

Pana la 150 m.p.inclusiv 5 5    

Intre 151 si 250 m.p.inclusiv 6 6    

Intre 251 si 500 m.p.inclusiv 7 7    

Intre 501 si 750 m.p.inclusiv 10 11      

Intre 751 si 1000 m.p. inclusiv 12 13     

Peste 1000 m.p. 12    +0.0 lei/ m.p. pentru 

fiecare m.p.care 

depaseste 1000 m.p 

12    +0.01 lei/ m.p. pentru 

fiecare m.p.care depaseste 

1000 m.p 

Taxa pentru  eliberarea  certificatelor de atestare a 

edificarii/extinderii constructiilor 

32 34 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru 

chioscuri,tonete,cabine,spatii de expunere, situate pe caile si in 

spatiile publice,precum si pentru amplasarea corpurilor si a 

panourilor de afisaj,a firmelor si reclamelor. 

8 lei/mp 8 lei/mp 

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. 

15 lei/racord 16 lei/racord 

 Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala 

si adresa . 

10 lei 11 lei 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre 

comisia de urbanism si amenajare a teritoriului,de catre 

primarii , 

15 lei 16 lei 



 Taxa aviz protectie civila   0,6lei/mp 0,6lei/mp 

Taxa avizare PUZ 128 lei/doc tehnica 135 lei/doc tehnica 

Taxa pentru eliberarea atestatului  de producator 62 lei 65 lei 

Taxa eliberare carnet de comercializare 21 lei 22 lei 

Taxa avizare PUD   

 

64 lei doc. tehnica 

 

67 lei doc. tehnica 

 Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind 

desfasurarea unor activitati de alimentatie publica( 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 CAEN) in functie de suptafata 

aferenta activitatilor respective(pana la 200mp) 

205lei 215 lei 

 

 

CAPITOLUL VI-TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 

 

Taxa pentru afisaj in scop de reclama 

si publicitate 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 Nivelurile propuse pentru anul 2023,indexate cu 

rata inflatiei 5,1% 

lei/mp sau fractiune de mp 31 33 

   

 

 

 

 

 



  

CAPITOLUL VII.  IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 

 Impozitul pe spectacole : Cotele stabilite pentru  anul 2022 Cotele propuse pentru  anul 2023 

-pentru manifestarile  artistice  de teatru ,de 

opera ,de opereta, de 

filmoteca,cinematografice,muzicale,de circ precum  

si  pentru  competitiile sportive; 

2% 2% 

-pentru  manifestari artistice de  genul  festivaluri, 

concursuri, cenacluri , serate , recitaluri sau  alte  

asemenea manifestari artistice ori  distractive care  

au  un caracter  ocazional; 

5% 5% 

 

 

 

 

 CAPITOLUL VIII-  TAXE SPECIALE 

 

Denumire taxa Nivelurile aprobate pentru anul 2022 Nivelurile propuse pentru anul 2023,indexate cu 

rata inflatiei 5,1% 

 Taxa pentru eliberare  certificatului de  

inregistrare a vehiculelor care nu se supun  

inmatricularii 

21 lei 22 lei 

Taxa pentru eliberare placutelor cu numar de 

inregistrare  a vehiculelor care nu se supun  

inmatricularii 

21 lei 22 lei 

Taxa de avizare a orarului de functionare a 

agentilor economici 

51 lei 54 lei 

Taxa pentru eliberarea atestatului  de producator 62 lei  65 lei 

Taxa eliberare carnet de comercializare 21 lei 22 lei 



Taxa  inchiriere buldoescavator   persoane fizice 

-ora stationare 

103 lei/ora 

201lei/ora stationare 

108lei/ora 

-22 lei/ora stationare 

Taxa  inchiriere buldoescavator   persoane 

juridice 

--ora stationare 

123 lei/ora 

-21 lei/ora stationare 

129lei/ora 

22 lei/ora stationare 

 Taxa eliberare carnet de comercializare 21 lei 22 lei 

Taxa pentru copie electronica  registru agricol an 

curent 
15lei 16lei 

Taxa copie registru agricol arhiva 26lei 27lei 

Taxe deplasare in teren pentru litigii 26lei 27lei 

Taxa pentru eliberarea adeverintelor A.P.I.A 

persoane fizice 
5lei 5lei 

Taxa eliberarea    adeverintelor A.P.I.A persoane 

juridice 

10lei 11 lei 

Taxa eliberare istoric de rol agricol/perioada  5 

ani 

10 lei 11 lei 

Taxa dosar obtinere Ordinul Prefectului 51 lei 54 lei 

Taxa verificare și inregistrare dosar vanzare teren 

extravilan 

51 lei 54 lei 

.Taxa legalizare documente 5 lei/exemplar 5 lei/exemplar 

Taxa eliberare certificat de atestare fiscala 10 lei 11 lei 

.Taxa eliberare acte din arhiva proprie 6 lei/pagina 6 lei/pagina. 

Inchirierea de spatii, altele decat cele de locuit, 

proprietatea Primariei Vaideeni 

 9 lei/m.p.lunar pe spatiu inchiriat.  9 lei/m.p.lunar pe spatiu inchiriat. 

Taxa pentru comert strada 15 lei 16 lei 

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe 

cale administrativa 

513 lei 539 lei 



Taxa chirie camin Vaideeni -923 lei 

Izvoru Rece -205 lei 

Marita -154 

Vaideeni -970lei 

Izvoru Rece -215 lei 

Marita -162 lei 

Taxa pentru terenurile proprietate publica a 

statului sau comunei, aflate in administrarea sau 

in folosinta R.A.,S.C. sau alte persoane 

juridice ,utilizate in alte scopuri decat agricultura 

sau silvicultura este de 1160 lei/ha. 

1190 lei/ha 1251lei 

Taxa emitere acord functionare activitati 

comerciale persoane juridice 

51 lei 54 lei 

Taxa   aferenta intocmirii documentatiei privind 

deschiderea procedurii succesorale (Adeverinta 

de rol, Certificat fiscal,Proces-verbal, Anexa nr 

24) 

51 lei 54 lei 

Taxa pentru comert stradal este de 15 lei 16 lei 

Taxa lucrari efectuate de tractor  lei/h + 

consumul de motorina, 

-ora  de stationare este de 6 lei/h. 

22 

 

 6 lei/h. 

23lei 

 

6 lei 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAPITOLUL. IX 

 

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice 

ART. 493alin(3) (3) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de 

la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 

696 lei. 

ART. 493alin(4) (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 

evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de 

intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

de la 325 lei la 1.578 lei. 

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice 

ART. 493alin(4) (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor 

prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.respectiv: 

-(3) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 

de la 280 lei la 116 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 1116 

lei la 2784lei. 

4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 

evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de 

intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

de la 1300 lei la 6312 lei. 



                     

                                                                          

         INITIATOR, 

 PRIMAR 

BALUTA ACHIM DANIEL 

                                                                                                              CONTRASEMNEAZA 

                                               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                                 Apostoloiu-Bogorodea Alina Cristina 

                                                                                            VAIDEENI 

                                                                                                                                                                                                                        


