
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                            ANEXA Nr.1 la

                                                                                                                                                                HOTÃRÂREA CONSILIULUI  LOCAL
               Nr.  69 din 27.12.2019

                  I M P O Z I T U L    SI    TAXA  P E   C L Ã D I R I
                                                                                          VALORI  IMPOZABILE

                                  pe metru pãtrat de suprafaţã construitã desfãşuratã * la clãdiri, în cazul persoanelor fizice 

Tipul clãdirii

NIVELURILE  STABILITE  PENTRU ANUL 2019
Valoarea impozabilã **

lei/m²
Cu instalaţii de apã, canalizare, încãlzire
(condiţii cumulative *** )

Fãrã instalaţii de apã,canalizare,încãlzire

1 3 4
A. Clãdiri cu pereţi sau cadre din beton armat,din 
cãrãmidã arsã,piatrã naturalã sau  alte materiale 
asemãnãtoare 1050 630
B. Clãdiri cu pereţii din lemn, cãrãmidã 
nearsã,vãlãtuci,paiaţã,şipci  sau  alte materiale 
asemenãtoare 315 210
C. Construcţii anexe corpul principal al unei clãdiri 
având pereţii din beton, cãrãmidã arsã,piatrã sau alte 
materiale asemãnãtoare 210 184
D. Construcţii anexe corpului principal al unei 
clãdiri,având pereţii din lemn, cãrãmidã 
nearsã,vãlãtuci,şipci sau alte materiale 131 79
E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi 
adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la
mansarda utilizate ca locuinta in oricare dintre 
tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D. 75% din suma care s-a aplicat cladirii 75% din suma care s-a aplicat cladirii
F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda 
utilizate in alte scopuri decat cele de locuinta oricare 
dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D. 50% din suma care s-a aplicat cladirii

50% din suma care s-a aplicat cladirii

          1. Valoarea impozabilã a cladirii determinate in urma aplicarii prevederilor alin.(1) – (6) din Legea nr.343/2006 se reduce în functie de 
anul terminarii acesteia dupa cum urmeaza:

       a.)cu 50% pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani de la data de 1.01 a anului fiscal de referinta;



                   b.)cu 30% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv de la data de 1.01 a anului fiscal de 
referinta;
                   c.)cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv de la data de 1.01 a anului fiscal de 
referinta;
           În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează,
astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea
complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de
rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte
lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor,
conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural - ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul
terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de
valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

NOTÃ:
1.Pentru determinarea valorilor impozabile pe ranguri de localitãţi şi zone în cadrul acestora, la nivelurile menţionate în prezenta 

anexã se vor aplica urmãtorii coeficienţi de corecţie: - art. 457 alin. (6)

Nr.crt. Rangul localitatii
IV – Maieru V – Anies

1. 1,10 1,00

2. Zonele A,B,C şi D din prezenta anexã corespund şi pentru calcularea impozitului pentru terenurile situate în intravilanul comunei 
Maieru.  



B.   I M P O Z I T U L    S I   T A X A   PE  TEREN

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE  ÎN INTRAVILANUL COMUNEI MAIERU-TERENURI PENTRU
CONSTRUCŢII

                                                                           
I. Terenurile amplasate în intravilan- înregistrate în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, precum și

terenurile înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de
până la 400 mp., inclusiv –art.457 alin.(6)

                                             - lei/ha – 
Zona în cadrul 
localitãţii 

NIVELURILE   STABILITE  PENTRU  ANUL  2019
Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitãţi 

IV – Maieru V – Anies
A 933 747
B 747 -
C 561 -
D 365 -

 

IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE   ÎN  INTRAVILANUL COMUNEI MAIERU-
ORICE  ALTÃ  CATEGORIE   DE  FOLOSINŢÃ  DECÂT  CEA  DE  TERENURI  DE  CONSTRUCŢII

                                                                                     CONFORM ART. 465
II.    Terenurile amplasate în intravilan – înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu

construcții, pentru suprafețele care depășesc  400 mp. –art. 465 alin.(3-4)

- lei/ha –
Nr.crt. ZONA                      NIVELURILE  STABILITE   PENTRU  ANUL    2019

Categoria de folosinţã
Art.258(4) Zona  A Zona B Zona C Zona D

1 Teren arabil 29 22 20 16
2 Pãşuni 22 20 16 14
3 Fãneaţã 22 20 16 14
4 Vie 48 37 29 20
5 Livadã 56 48 37 29
6 Pãdure sau alt  teren cu vegeta-

ţie forestierã 29 22 20 16
7 Teren cu ape 16 14 9 X
8 Drumuri şi cãi ferate X X X X
9 Neproductiv X X X X



  Nota :
 Pentru determinarea impozitului/taxei pe terenuri, la nivelurile prevăzute în tabelul de la pct.II  se va aplica coeficentul de corecție în funcție
de rangul localității conform art. 465 alin.(5) astfel : 
                                        - Maieru – rangul IV , coeficentul  de corecție 1,10;
                                        - Anies – rangul V, coeficentul de corecție 1,00.
                                           

IMPOZITUL/ TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  EXTRAVILAN PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
PE ANUL 2019

                                                                                                                                               lei/ha
Nr.
crt.

Categoria de folosinta

Art. 465 alin (7)

CLASA DE CALITATE
Maieru si Anies 

Zona A
*

1 Teren cu constructii  33 *
2 Teren arabil  53 *
3 Pasune, fanete  29 *
4 Vii  58 *
5 Livezi  59 *
6 Padure sau teren cu veg.forestiera  *

- pentru persoane fizice 17 *
- pentru persoane juridice(maj.cu 20%) 20 *

7 Teren pe care se afla amenajari piscicole 36 *

NOTĂ: Impozitul/taxa pe terenurile amplasate  în extravilan se stabilește  prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai sus, înmulțită cu coeficentul de corecție prevăzut  la art. 457 alin.(6) din Codul fiscal, coeficent
corespunzător  rangul localității stabilit conform Hotărârii Consiliului Local  Maieru  astfel : 
                                        - Maieru – rangul IV, zona A , coeficentul  de corecție 1,10;
                                        - Anies – rangul V, zona A, coeficentul de corecție 1,10.

 



C.     IMPOZIT ASUPRA  MIJLOACELOR   DE  TRANSPORT PE ANUL 2019 

I. 1.)asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanicã

Art. 470 alin. (2) TIPUL  MIJLOCULUI  DE  TRANSPORT NIVELURILE  STABILITE   PENTRU ANUL 2019
                    - lei / an / 200 cm³ , sau fracţiune - 

I. VEHICULE INMATRICULATE 

1 Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu
capacitatea cilindricã de pânã la 1.600 
cmc.inclusiv 

9

2 Autoturisme cu capacitatea cilindricã de peste 
1.601 -2.000 cmc inclusiv 19

3 Autoturisme cu capacitatea cilindricã de peste 
2.001- 2600 cmc inclusiv 76

4 Autoturisme cu capacitatea cilindricã de peste 
2.601 -3.000 cmc inclusiv 151

5 Autoturisme cu capacitatea cilindricã de peste 
3.001 cmc 305

6 Autobuze, autocare, microbuze 25
7 Alte autovehicule cu masa totala maxima 

autorizata de pânã la 12 tone inclusiv precum si 
autoturismele de teren din productie interna

32

8 Tractoare înmatriculate 19
II. VEHICULE INREGISTRATE 

1. Vehicule cu capacitate cilindrica: lei/200 cmc
1.1. -vehicule inregistrate cu cap.cil.< 4.800 cmc 3
1.2. -vehicule inregistrate cu cap.cil.> 4.800 cmc 5
2. Vehicule fara capacitate cilindrica 

evidentiata 84 lei/an

Pentru ataşe taxa anualã se stabileşte la nivelul a 50% din taxa datoratã pentru motociclete, motorete şi scutere.



IMPOZITUL PE  MIJLOACELE DE TRANSPORT

I. Autovehicule de transport marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numãrul de axe şi  greutatea brută încărcată
maximă admisă

( în tone )
Art.470 alin.(5) 

IMPOZITUL PENTRU  ANUL  2019
 (în  lei/an/vehicul )

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

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele  motoare

I. Cu doua axe:
   1.) Masa de cel puţin  12 to., dar mai mică de 13 to. 0 149
   2.) Masa de cel puţin  13 to., dar mai mică de 14 to. 149 415
   3.) Masa de cel puţin  14 to., dar mai mică de 15 to. 415 583
   4.) Masa de cel puţin  15 to., dar mai mică de 18 to. 583 1.320
   5). Masa de cel puţin 18 to. 543 1.320
II. Cu trei axe :
   1.) Masa de cel puţin  15 to., dar mai mică de 17 to. 149 260
   2.) Masa de cel puţin  17 to., dar mai mică de 19 to. 260 534
   3.) Masa de cel puţin  19 to., dar mai mică de 21 to. 534 695
   4.) Masa de cel puţin  21 to., dar mai mică de 23 to. 695 1070
   5.) Masa de cel puţin  23 to., dar mai mică de 25 to. 1.070 1662
   6.) Masa de cel puţin  25 to., dar mai mică de 26 to. 1.070 1.662
   7.) Masa de cel puţin  26 to. 1.070 1.662
III. Cu patru axe :
  1.) Masa de cel puţin  23 to., dar mai mică de 25 to. 695 704
  2.) Masa de cel puţin  25 to., dar mai mică de 27 to. 704 1.098
  3.) Masa de cel puţin  27 to., dar mai mică de 29 to. 1.098 1.744
  4.) Masa de cel puţin  29 to., dar mai mică de 31 to. 1.774 2.587
  5.) Masa de cel puţin  31 to., dar mai mică de 32 to. 1.774 2.587
  6.) Masa de cel puţin 32 tone. 1.774 2.587



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

Numãrul de axe şi  greutatea brută încărcată
maximă admisă

( în tone )
Art.470 alin.(6) 

IMPOZITUL PENTRU  ANUL  2019
 (în  lei/an/vehicul )

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

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele  motoare

I. Cu 2+1 axe:
   1.) Masa de cel puţin  12 to., dar mai mică de 14 to. 0 0
   2.) Masa de cel puţin  14 to., dar mai mică de 16 to. 0 0
   3.) Masa de cel puţin  16 to., dar mai mică de 18 to. 0 67
   4.) Masa de cel puţin  18 to., dar mai mică de 20 to. 67 154
   5.) Masa de cel puţin  20 to., dar mai mică de 22 to. 154 361
   6.) Masa de cel puţin  22 to., dar mai mică de 23 to. 361 467
   7.) Masa de cel puţin  23 to., dar mai mică de 25 to. 467 843
   8.) Masa de cel puţin  25 to., dar mai mică de 28 to. 843 1.478
   9). Masa de cel puţin  28 to. 843 1.478
II. Cu 2+2  axe :
   1.) Masa de cel puţin  23 to., dar mai mică de 25 to. 150 337
   2.) Masa de cel puţin  25 to., dar mai mică de 26 to. 337 554
   3.) Masa de cel puţin  26 to., dar mai mică de 28 to. 554 814
   4.) Masa de cel puţin  28 to., dar mai mică de 29 to. 814 983
   5.) Masa de cel puţin  29 to., dar mai mică de 31 to. 983 1.614
   6.) Masa de cel puţin  31 to., dar mai mică de 33 to. 1.614 2.240
   7.) Masa de cel puţin  33 to., dar mai mică de 36 to. 2.240 3.401
   8.) Masa de cel puţin  36 to., dar mai mică de 38 to. 2.240 3.401
   9.) Masa de cel puţin  38 to. 2.240 3.401
III. Cu 2+3 axe :
  1.) Masa de cel puţin  36 to., dar mai mică de 38 to. 1.783 2.481
  2.) Masa de cel puţin  38 to., dar mai mică de 40 to. 2.481 3.372
  3.) Masa de cel puţin  40 tone.                            2.481 3.372
IV. Cu 3+2 axe :
  1.) Masa de cel puţin  36 to., dar mai mică de 38 to. 1.575 2.187
  2.) Masa de cel puţin  38 to., dar mai mică de 40 to. 2.187 3.026
  3.) Masa de cel puţin  40 to., dar mai mică de 44 to. 3.026                          4.475
  4.) Masa de cel puţin  44 tone. 3.026 4.475



V. Cu 3+3 axe :
  1.) Masa de cel puţin  36 to., dar mai mică de 38 to. 896 1.084
  2.) Masa de cel puţin  38 to., dar mai mică de 40 to. 1.084 1.619
  3.) Masa de cel puţin  40 to., dar mai mică de 44 to. 1.619 2.577
  4.) Masa de cel puţin  44 tone. 1.619 2.577

III.  Pentru  remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinație de autovehicole prevăzute la pct.II

Art. 470 alin.(7) MASA  TOTALĂ  MAXIMĂ  AUTORIZATĂ IMPOZIT
- lei / an -

a.) Pãnã la 1 tonã inclusiv 10
b.) Peste 1 tonã,dat nu mai mult de 3 tone 36
c.) Peste 3 tone,dar nu mai mult de 5 tone 55
d.) Peste 5 tone 67

C. 1.   TAXA   PENTRU  ELIBERAREA  CERTIFICATELOR,  AVIZELOR  ŞI  ALE  AUTORIZAŢIILOR 

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, în mediul rural:
Art. 473(1)

NIVELURILE  STABILITE  PENTRU  ANUL  2019

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa (lei) RURAL
   a.) pãnã la 150 m² inclusiv 3
   b.) între 151 şi 250 m² inclusiv 4
   c.) între 251 şi 500 m² inclusiv 5
   d.) între 501 şi 750 m² inclusiv 6

   e.) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 7
   f.) peste 1.000 m². 7+0,01 lei/m² pentru ce depaseste suprafaţa de 1.000m ²



TAXA   
pentru  eliberarea  certificatelor,  avizelor  şi  a  autorizaţiilor în domeniul construcțiilor

 conform art. 474 (1-2)

1.Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism,în mediul rural - art.474 alin.(1-2) TAXA  PENTRU  ANUL  2019
 – lei  –Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

   a.) până 150 m² inclusiv 3
   b.) între 151 şi 250 m² inclusiv 4
   c.) între 251 şi 500 m² inclusiv 5
   d.) între 501 şi 750 m² inclusiv 6
   e.) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 7
   f.) peste 1.000 m². 7 + 0,01 lei / m ²,pentru fiecare m ² care 

depăşeşte 1.000 m ²
2.Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism – art.474 alin.(3)   30% din cuantumul  taxei pentru eliberarea 

certificatului sau a autorizației inițiale
3.Taxa   pentru  avizarea  certificatului  de  urbanism  de  cãtre  comisia  de  urbanism  şi
amenajarea  teritoriului,  de  cãtre  primari  sau  de   structurile  de  specialitate  din  cadrul
consiliului judeţen  – art.474 alin.(4)

16

4.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii  de construire pentru o clădire rezidenţială sau
clădire  anexă – art.474 alin.(5)

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

5.Taxa  pentru  eliberarea  autorizaţiei  de  construire  pentru  alte  construcţii  decât  cele
menţionate la art.474 alin. (5)  - art.474 alin. (6)

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

aferente.
6.Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire – art.474 alin.(8)  30% din cuantumul taxei pentru eliberarea

certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
7.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii –
art.474 alin.(9)

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

părţii desfiinţate.
8.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavãri – art.474 alin.(10) 4  lei/mp. de teren  afectat
9.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 –
art.474 alin.(12) 

 3% din valoarea autorizată 

10.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote
ori campinguri – art.474 alin.(13)

 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţie.

11.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 – art.474 alin.(14)

 8 lei/mp.  suprafaţã ocupatã  de construcţie



12.Taxa pentru  eliberarea  unei autorizaţii privind lucrãrile de racorduri şi branşamente la
reţele publice de apã,canalizare,gaze, termice, energie electricã , telefonie şi televiziune
prin cablu – art.474 alin.(15)

14  pentru fiecare racord

13.Taxa  pentru  eliberarea  certificatului  de  nomenclaturã  stradalã  şi   adresã  şi  pentru
eliberarea certificat de atestare în vederea înscrierii/radierii construcţiilor în c.f. –art.474
alin.(16) 10
      
                                                                                                                                         

TAXA   
pentru  eliberarea    autorizaţiilor  de orice fel, cu excepția celor în domeniul construcțiilor 

                                                                                       conform art. 475

TAXA  PENTRU  ANUL  2019
 – lei  –

1.Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare –art.475
alin (1)

21

2.Taxa pentru eliberarea atestatului de producător pentru  produsele din
sectorul agricol –art.475 alin. (2)  17 
3.Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din
sectorul agricol –art.475 alin. (2)

32

4.Taxa  pentru  eliberarea/vizarea  anuală  a  autorizaţiei  privind
desfăşurarea  activităţii  de  alimentaţie  publică  cu  cod  CAEN  :  561-
restaurante;  563-  baruri  și  alte  activități  de  servire  a  băuturilor  ;
932 -  alte activități recreative și distractive - art.475 alin.(3):

X

a) Pentru o suprafață de până la 500 mp. inclusiv; 1050
b) Pentru o suprafață mai mare de 500 mp. 2100

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastr -
ale  sau alte de pe asemenea planuri,deţinute de consiliile locale  -
art.486 alin.(5)  32 lei pentru fiecare m² sau fracţiune de m²



TAXA  
pentru  folosirea  mijloacelor  de  reclamã  şi  publicitate 

TAXA  PENTRU  ANUL  2019
 – lei  –

1.Taxa pentru servicii de reclamã şi publicitate -  art.477 alin.(5) cota taxei  este  de 2% la valoarea serviciilor de reclamă și
publicitate prevăzută în contractul de prestări servicii

2.Taxa pentru afișaj  în scop de reclamă și publicitate – art.478
alin.(2) :

X

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana deruleazã o
activitate economicã

34

b) în cazul oricãrui alt panou,afişaj sau oricărei altei structuri de
afişaj pentru reclamã şi publicitate

24

  
NOTĂ:  (1)  Persoanele  care  datorează  taxa  pentru  afişaj  în  scop  de  reclamă  şi  publicitate  sunt  obligate  să  depună  o  declaraţie  la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj; 
               (2) Se exceptează de la plata serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloace de informare în masă și audiovizuale,
conform prevederilor art.477 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

IMPOZITUL PE SPECTACOLE
pentru persoanele care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă 

Manifestarea artisticã , competiția sportivă sau altă activitate
distractivã - art. 480 

NIVELURILE  STABILITE  PENTRU  ANUL  2019

1. 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-
art.481 alin.(1) 

1%

2. În cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate
la pct. 1

3%

NOTĂ:
1. Impozitului pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit corespunzător tabelului de mai sus la suma încasată din vânzarea biletelor de

intrare şi a abonamentelor;
2. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul  corect  al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei  şi plata la timp a

impozitului.
                                               



                                                                                                                  

SANCŢIUNI / AMENZI
                                                                                          AMENZI  PERSOANE  FIZICA

ART.LEGE NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2019 AMENZILE

493 (2)(3)
a.)   depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere ;
b.)   nedepunerea declaraţiilor de impunere ;

150 lei
400 lei

493(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 

350 lei

493 (41) 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

500 lei

AMENZI PERSOANE JURIDICE

ART.LEGE NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2019 AMENZILE

493(2)(3)
a.)   depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere ;
b.)   nedepunerea declaraţiilor de impunere ;

450 lei
1200 lei

493(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 

1500 lei

unsaved://LexNavigator.htm#494


ALTE  TAXE  LOCALE CONFORM ART. 486

NIVELURILE  STABILITE  PENTRU  ANUL 2019
1.Taxa zilnicã  pentru utilizarea temporarã a locurilor publice  şi pentru vizitarea
muzeelor,a  caselor  memoriale  sau  a  monumentelor  istorice,de  arhitecturã  şi
arheologie și altele asemenea – art.486  alin.(1)

X

   a) pentru depozitarea de materiale 5 lei/mp./zi
   b) pentru realizarea unor lucrãri 4 lei/mp./zi
   c) pentru desfacerea unor produse ce fac obiectul  comerţului în
pieţe,târguri,oboare,în parcãri sau în alte locuri stabilite prin hotãrâri
ale consiliului local,taxa datoratã este:

X

   -pentru  utilizarea  meselor  în  vederea  comercializãri  de  mãrfuri
alimetare şi nealimentare;

4 lei/zi/m²

   -pentru  comercializarea  produselor  pe  tarabe  improvizate,
platouri,platforme şi a altor spaţii,precum şi direct din autovehicule 4 lei/zi/m²
   d)  pentru  vizitarea  muzeelor,caselor  memoriale,monumentelor
istorice de arhitecturã şi arheologice 5 lei/zi/m²
2.Taxa  zilnicã  pentru  deţinerea   sau   utilizarea  echipamentelor  și
utilajelor  destinate   obţinerii  de  venit  care  folosesc  infrastructura
publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum
și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător –
art.486 alin.(2) : 

X

   a.) cazane de fabricat rachiu; 4 lei/zi
   b.) mori de cereale; 2 lei/zi
   c.) motofierãstraie (motor tãiat lemne-drujbã) ; 6 lei/zi
   d.) circular sau gatãr ; 8 lei/zi
   e.) darace, piuã.  3 lei/zi
3. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă 525 lei
4.Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastr -
ale  sau alte de pe asemenea planuri,deţinute de consiliile locale  -
art.486 alin.(5)  

34 lei 

5.Taxa pentru vehiculele lente art.486 alin.(3) : 84 lei/an
6.Taxa pentru folosirea buldoexcavatorului 84 lei/oră
7.Taxa pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia
înmatriculării 

27 lei

 8. Taxa parcare marcata, pe timp de zi si noapte 450 lei/an
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