ANEXA Nr. 1
la H.C.L. nr. 59 din 27.12.2018
privind stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul 2019

CAP. II

IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI - PERSOANE FIZICE
Valorile impozabile, pe m.p. de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri
Art. 457 alin. (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
0,1 % asupra valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.

Art. 457 alin. (2)
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea
impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

TIPUL CLĂDIRII

NR.
CT.

Niveluri practicate în anul 2018
valoarea impozabilă

Niveluri aplicabile în anul 2019
valoarea impozabilă

lei/mp

lei/mp

indexate cu rata inflației de 1,34 %
Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice
şi încălzire

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice
şi încălzire

(condiţii cumulative)
0

A

B.

C.

D.

1

Clădire cu cadre din b.a. sau cu pereţi ext. din cărămidă
arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
Clădire cu per. ext. din lemn, piatră naturală, cărămidă
nearsă, vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic
Clădire-anexă cu cadre din b.a.sau cu pereţi ext. din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în
urma unui tratament termic şi/sau chimic
Clădire-anexă cu per. ext. din lemn, piatră naturală,
cărămidă nearsă, vălătuci sau din orice alte materiale
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Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice
şi încălzire

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice
şi încălzire

(condiţii cumulative)

2

3

4

5

1000

600

1013

608

300

200

304

203

200

175

203

177

125

75

127

76
1

E.

F.

nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
In cazul contrib. care deţine la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate ca
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la
lit. A - D
In cazul contrib. care deţine la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate în
în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile
de clădiri prevăzute la lit. A - D

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

Art. 457 alin. (4)
Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale
celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite.

Art. 457 alin. (5)
Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei
utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

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

C
D

Rangul localităţii
IV (sat Grădiştea)
V (sat Sitaru)
1.10
1.05
1.05
1.00
1.00
0.95
0.95
0.90

Art. 457 alin. (7)
În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (6) se reduce cu 0,10.

Art. 457 alin. (8)
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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. 458 Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2 % asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
(2) Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.
(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. 460 IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI - PERSOANE JURIDICE
Valorile impozabile, pe m.p. de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri
(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1 % asupra valorii
impozabile a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2 %, 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).
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior
celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
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d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului
dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.
(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
(9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă
faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.
(10) Cota impozitului/taxei pe clădiri prevăzută la alin. (1) şi (2) se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.
Art. 461 Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor
(1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de
competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(3) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:
a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15
zile de la data terminării efective a lucrărilor;
b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul
prevăzut de lege;
c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii
autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă
pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa
construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri.
(4) Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care
deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.
(5) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra
clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.
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(6) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, precum şi în
cazul reevaluării unei clădiri, care determină creşterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a
cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând
cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(7) În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află
clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor
pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de desfiinţare.
(8) Dacă încadrarea clădirii în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea
impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(9) În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care
corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară,
iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la
declaraţia fiscală.
(10) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;
b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a
bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data
finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare
a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.
(11) Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor
care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
(12) Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25
a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.
(13) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local
în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.
(14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
(15) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.
Art. 462 Plata impozitului/taxei
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(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 până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.
(3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la
impozitul pe clădiri cumulat.
5) Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă.
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Cap. III IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN
Terenuri amplasate în intravilan
Terenuri cu construcţii
Art. 465 alin. (2)
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:

Zona în cadrul
localităţii

Niveluri practicate în anul
2018

Niveluri aplicabile în anul
2019
indexat cu rata inflației de 1,34 %

pe ranguri de localităţi

pe ranguri de localităţi

lei/ha

lei/ha

IV

V

IV

V

A

889

711

901

721

B

711
534
348

534
355
178

721
541
353

541
360
180

C
D
Art. 465 alin. (3)

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de
corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5)."
Art. 465 alin. (4)
Nr.
crt.

Niveluri practicate în anul 2018

Zona

Niveluri aplicabile în anul 2019

lei /ha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cap. III

Categoria de folosinţă
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure, teren cu vegetaţie forestieră
Teren cu ape

A
28
21
21
46
53
28
15

B
21
19
19
35
46
21
13

C
19
15
15
28
35
19
8

D
15
13
13
19
28
15
x

indexat cu rata inflației de 1,34 %
lei /ha
A
B
C
D
28
21
19
15
21
19
15
13
21
19
15
13
47
35
28
19
54
47
35
28
28
21
19
15
x
15
13
8
7

Art. 465 alin. (5)
Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:
Rangul localității
Coeficientul de corecție
IV
1.10
V
1.00
Art. 465 alin. (6)
Ca excepţie de la prevederile alin. (3)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:

Art. 465 alin. (7)
Terenuri amplasate în extravilan
În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):
Nr.

Zona

Nivelurile practicate

Nivelurile aplicabile

anului 2018

anului 2019

lei /ha

lei /ha
indexat cu rata inflației de 1,34 %

crt.

Zona

Categoria de folosinţă
0
1.
2.
3.
4.
4.1
5
5.1
6.
6.1
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Teren cu construcţii
Arabil
Păşune, fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 4.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
Livadă până la intrarea pe rod

Pădure sau alt teren cu veg. forest.,cu excepția
celui prevăzut la nr. crt.6.1
Pădure în vârstă până la 20 ani și pădure cu rol
de protecție

Zona

A
31
50
28
55
0
56
0

B
28
48
26
53
0
53
0

C
26
45
22
50
0
50
0

D
22
42
20
48
0
48
0

A
31
51
28
56
0
57
0

B
28
49
26
54
0
54
0

C
26
46
22
51
0
51
0

D
22
43
20
49
0
49
0

16

14

12

8

16

14

12

8

0

0

0

0

0

0

0

0
8

7.
8.

Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole

6

5

2

1

6

5

2

1

34

31

28

26

34

31

28

26

Suma stabilită conform alin. (7) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:
Rangul localității
IV
V

Cap. III

Coeficientul de corecție
1.10
1.00
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CAP. IV

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 470 alin. (2)

Mijloc de transport
cu tracţiune mecanică

Nivel practicat

Nivel aplicabil

În anul fiscal 2018

În anul fiscal 2019
indexat cu rata
inflației de 1,34 %

lei/200 cmc

lei/200 cmc

sau fracţiune din aceasta

sau fracţiune din aceasta

8

8

9
18
72
144
290
24
30

9
18
73
146
294
24
30

18

18

lei/200 cmc

lei/200 cmc

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cmc

4

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4800 cmc

6

4
6

150 lei/an

152 lei/an

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta)
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitate
cilindrică de până la 1600 cmc, inclusiv
2. Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capac. cil. peste 1.600 cmc
3. Autoturisme cu capac. cilind. între 1601 cmc şi 2000 cmc, inclusiv
4. Autoturisme cu capac. cilind. între 2001 cmc şi 2600 cmc, inclusiv
5. Autoturisme cu capac. cilind. între 2601 cmc şi 3000 cmc, inclusiv
6. Autoturisme cu capac. cilind. de peste 3001 cmc
7. Autobuze, autocare, microbuze
8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone, inclusiv
9. Tractoare înmatriculate

II. Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată
Art. 470 alin. (3)

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%, conform hotărârii consiliului local.
Cap. IV
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Art. 470 alin. (4)
În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

Art. 470 alin. (5)

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Nieluri practicate
Numărul de axe și greutatea brută încărcată
maximă admisă

Niveluri aplicabile

În anul fiscal 2018

În anul fiscal 2019

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Ax(e) motor(oare)

Alte sisteme

Ax(e) motor(oare)

Alte sisteme

cu sistem de suspensie

de suspensie

cu sistem de suspensie

de suspensie

pneumatică sau

pentru axele motoare

pneumatică sau

pentru axele motoare

echivalentele recunoscute

echivalentele recunoscute

I. Vehicule cu două axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone

x
0
142
395
555
555

x
142
395
555
1257
1257

x
0
142
395
555
555

x
142
395
555
1257
1257

II. Vehicule cu trei axe
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

142
248
509
661
1019
1019

248
509
661
1019
1583
1583

142
248
509
661
1019
1019

248
509
661
1019
1583
1583

Masa de cel putin 26 tone

1019

1583

1019

1583

III. Vehicule cu patru axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

661
670
1046
1661

670
1046
1661
2464

661
670
1046
1661

670
1046
1661
2464

Cap. IV

11

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

1661
1661

2464
2464

1661
1661

2464
2464

Art. 470 alin. (6) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă
autorizată de peste 12 tone
Numărul de axe și greutatea brută încărcată

Niveluri practicate

Niveluri aplicabile

maximă admisă

În anul fiscal 2018

În anul fiscal 2019

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Ax(e) motor(oare)

Alte sisteme

Ax(e) motor(oare)

Alte sisteme

cu sistem de suspensie

de suspensie

cu sistem de suspensie

de suspensie

pneumatică sau

pentru axele motoare

pneumatică sau

pentru axele motoare

echivalentele recunoscute

echivalentele recunoscute

I. Vehicule cu 2 + 1 axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone

0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
445
803
1408
1408

0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
445
803
1408
1408

II. Vehicule cu 2 + 2 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

138
321
528
775
936
1537
2133
2133

321
528
775
936
1537
2133
3239
3239

138
321
528
775
936
1537
2133
2133

321
528
775
936
1537
2133
3239
3239

Cap. IV

12

Masa de cel puţin 38 tone

2133

3239

2133

3239

III. Vehicule cu 2 + 3 axe
Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puțin 40 tone

1698
2363
2363

2363
3211
3211

1698
2363
2363

2363
3211
3211

Masa totală maximă autorizată (M)

Niveluri practicate
În anul fiscal 2018

Niveluri aplicabile
În anul fiscal 2019
indexate cu rata
inflației de 1,34 %

(tone)

Taxa (lei)

Taxa (lei)

9
34
52
64

9
34
53
65

Niveluri practicate
În anul fiscal 2018

Niveluri aplicabile
În anul fiscal 2019
indexate cu rata
inflației de 1,34 %

Taxa (lei)

Taxa (lei)

21

21

56
210

57
213

Art. 470 alin. (7)

Remorci, semiremorci sau rulote

a) Până la 1 tonă, inclusiv
b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
b) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
b) Peste 5 tone

Art. 470 alin. (8)

Mijloace de transport pe apă

1. Luntre, bărci fără motor, scutere de apă, folosite pentru uz şi
agrement personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor, scutere de apă

Cap. IV
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Cap. V TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art. 474 alin. (1)
Taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism

Niveluri aplicabile
În anul fiscal 2018
În anul fiscal 2019
Taxa (lei)

indexate cu rata inflației de 1,34
%
Taxa (lei)

mediul rural

mediul rural

a) până la 150 mp, inclusiv

3

3

b) între 151 şi 250 mp, inclusiv

4

4

c) între 251 şi 500 mp, inclusiv

5

5

d) între 501 şi 750 mp, inclusiv

6
7
7 + 0,005 lei/mp pt. fiecare

6
7
7 + 0,005 lei/mp pt. fiecare

m.p. care depășește 1000 mp

m.p. care depășește 1000 mp

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism:

e) între 751 şi 1000 mp, inclusiv
f) peste 1000 mp

Art. 474 alin. (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism

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

Art. 474 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 se stabileşte de
consiliul local în sumă de:

15

15

Art. 474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru 0,5% din valoarea autorizată 0,5% din valoarea autorizată a
a lucrărilor de construcţii
lucrărilor de construcţii
o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu:
1% din valoarea autorizată a 1% din valoarea autorizată a
Art. 474 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte lucrărilor de construcţie,
lucrărilor de construcţie,
inclusiv valoarea instalaţiilor inclusiv valoarea instalaţiilor
construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu:
aferente.

cap V - XI
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Art. 474 alin. (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 specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a
lucrărilor de construcţie;
e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a
comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau
orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă
stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.
(10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare
lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor
geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol
şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi
explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren
ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare
cuprinsă între 0 şi 15 lei.

8

8

(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.
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(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care
nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
(13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din
valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
(14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete,
cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame
situate pe căile şi în spaţiile publice este de până la 8 lei, inclusiv, pentru
fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.

8

8

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

13

13

(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi
adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de până la 9 lei, inclusiv.

9

9

Art. 475 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi
Art. 475 alin. 1 Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
funcţionare

20

20

Art. 475 alin. 2 Taxă pentru eliberarea certificatului de producător

80

81

Art. 475 alin. 3 Taxă pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică (CAEN - cod 563 - baruri), cu
supraf. mai mică de 500 mp (pct. a) < 4000 lei)

200

203

Art. 475 alin. 4 Nivelul taxei prevăzute la alin. (3) se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.
Art. 475 alin. 5 Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile
prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.
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Art. 476 Scutiri
(1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:
a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale
veteranilor de război;
b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii-anexă;
d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din
transporturi care aparţin domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional, judeţean sau local;
f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică;
g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;
h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie sau o unitate care
funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament,
constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu
caracter umanitar, social şi cultural;
j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate
acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire,
activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru
alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.

CAP. VI.

TAXĂ PTR. FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Art. 477 Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

cap V - XI
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(1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de
înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate
realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.
(2) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde
activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare,
respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet.
(3) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul
local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.
(4) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de
reclamă şi publicitate.
(5) Cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate stabilită de consiliul local este de 3%.
(6) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de
reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.
(7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a
intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

Niveluri aplicabile
În anul fiscal 2018

Art. 478 alin.(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate
a) situat în locul în care persoana derulează o activ. economică
b) oricare panou, afişaj sau structură de afişaj pentru
reclamă şi publicitate

CAP. VII
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În anul fiscal 2019
indexate cu rata inflației de 1,34
%

lei/mp sau fracţ. de m.

lei/mp sau fracţ. de m.

32
23

32
23

IMPOZIT PE SPECTACOLE
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Art. 481 alin.1 Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor
de intrare şi a abonamentelor.
Niveluri aplicabile
Art. 481 alin.2) Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum
urmează:
a) până la 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de
teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală,
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competiţie sportivă internă sau internaţională;
b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele
enumerate la lit. a).

În anul fiscal 2018

În anul fiscal 2019
indexate cu rata inflației de 1,34
%

0.5

1

1

1

Cap. VIII - Taxe speciale
Art. 484 alin.(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru
promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, pot adopta taxe speciale.
Art. 484 alin. (2) Domeniile în care consiliile locale, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul
acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare.
Niveluri aplicabile
În anul fiscal 2018
În anul fiscal 2019

Art. 484 alin. (3)

indexate cu rata inflației de 1,34
%

Taxă specială necesară Serviciului Public de pază a bunurilor publice
şi ale cetăţenilor comunei Grădiştea:
gospodării ale populaţiei
agenţi economici

Taxă închiriere Cămin Cultural – pentru: nunți, botezuri, diverse
evenimente, etc.
cap V - XI

lei

lei

57

58

161

163

800 lei / pentru nunți

811 lei / pentru nunți

19

Taxă închiriere Cămin Cultural – pentru: nunți, botezuri, diverse
evenimente, etc.
Taxă xerox
Taxă comerț stradal
Taxă pentru eliberare plăcuțe de înregistrare a vehiculelor pentru care
nu există obligația înmatriculării
Taxă înregistrare utilaje care nu se supun înmatriculării
Taxă pentru utilizarea sălii de sport
Taxă pentru eliberarea fotocopiilor după documentele existente în
arhiva Primăriei Comunei Grădiștea

Taxă eliberare documente în regim de urgență
Taxă pentru înregistrarea contractelor de arendă
Taxă eliberare adeverințe

500 lei / pentru: cununii,
botezuri,
0,50 lei / diverse
pag
evenimente
10 lei / mp / lună
Moped: 30 lei
Căruță: 30 lei
Tractor: 30 lei
26 lei
50 lei / oră
Pagina (format A4):
0,50 lei

507 lei / pentru: cununii,
botezuri,
1 leu / pagdiverse
evenimente
10 lei / mp / lună
Moped: 30 lei
Căruță: 30 lei
Tractor: 30 lei
26 lei
51 lei / oră
Pagina (format A4): 1 leu

Pagina (format A3):
1 leu

Pagina (format A3):
leu

1 leu / filă
2 lei / contract
3.00 lei
5 lei / persoane fizice/

1 leu / filă
2 lei / contract
3,00 lei
5 lei / persoane fizice/

1

eliberare în 24 ore
Taxă eliberare adeverințe prin care se atestă deținerea în proprietate de eliberare în 24 ore
bunuri mobile și imobile
10 lei / persoane juridice/ 10 lei / persoane juridice/
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eliberare în 24 ore

eliberare în 24 ore

Taxă pentru închirierea terenului de sport cu gazon sintetic
Taxă pentru închirierea unei suprafețe de teren în incinta curții
Primăriei cu ocazia Festivalului ,,Ziua localității Grădiștea”

40 lei / oră
10 lei / mp / zi

41 lei / oră
10 lei / mp / zi

Taxă comerț ambulant

10 lei / zi

10 lei / zi

Taxă închiriere Cămin Cultural (și Școală) – spectacole cultural artistice
Taxă închiriere Cămin Cultural (și Școală) – cursuri formare

50 lei / eveniment

50 lei / eveniment

500 lei / lună

507 lei / lună

profesională
Taxă eliberare autorizație de transport

200 lei

203 lei

Taxă eliberare autorizație taxi

150 lei

152 lei

Taxă prelungire autorizație de transport

150 lei

152 lei

Taxă prelungire autorizație taxi

100 lei

101 lei
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Taxă viză anuală autorizație taxi

Taxă certificate fiscale pentru persoane fizice și juridice

50 lei

51 lei

6 lei / persoane fizice

6 lei / persoane fizice

10 lei / persoane fizice / 10 lei / persoane fizice /
termen eliberare 24 ore termen eliberare 24 ore

10 lei / persoane juridice
20 lei / persoane
juridice / termen
eliberare 24 ore
Taxă eliberare certificat de atestare a edificării / extinderii construcției 5 lei
Taxă eliberare certificat pentru atestarea că petentul este cunoscut ca
proprietar

5 lei

10 lei / persoane juridice
20 lei / persoane juridice /
termen eliberare 24 ore
5 lei
5 lei

Taxă de salubritate pentru cetățenii / agenți economici, care nu au contract de salubritate cu S.C. Compania Service
Romprest S.A.
Nr.
Crt.

DENUMIRE LUCRARE

Tarif / UM /

Tarif / UM

practicat

aplicabil
indexate cu rata inflației de 1,34
%

1
2
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Colectat, compactat, transportat și depozitat la rampa deșeuri menajere
de la populație / persoane fizice
Colectat, compactat, transportat și depozitat la rampa deșeuri menajere
de agenți economici

An fiscal 2018

An fiscal 2019

11.72 lei / persoană

12 lei / persoană

63.03 mc

64 mc
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CAP.IX - Alte taxe locale

Nivel practicat

Nivel aplicabil

În anul fiscal 2018

În anul fiscal 2019
indexate cu rata inflației de 1,34
%

Art. 486 alin. (4) Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale
administrativă. Taxa se face venit la bugetul local.
Art. 486 alin. (5) pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale,
consiliul local stabileşte o taxă de până la 32 lei, inclusiv

lei

lei

500

507

32 lei / pentru fiecare metru 32 lei / pentru fiecare metru sau
sau fracțiune de mp

fracțiune de mp

Art. 493

Sancţiuni
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(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).
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(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează 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.
(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.
(4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data
primirii solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.
(6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii admin.publice locale.
(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.
(8) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile O.G.nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la
data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

cap V - XI

23

