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           Anexă la proiectul de hotărâre nr.21/18.03.2022 

 

 

TABELUL 

Cuprinzând nivelurile impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei 

sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, 

care se indexează anual pe baza ratei inflației (5,1%), aplicabile în anul fiscal 2023 

 

CODUL FISCAL –TITLUL IX – IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, LEGEA NR.227/2015 

 

CAPITOLUL I – IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

(art. 455-462 din Legea nr. 227/2015) 

IMPOZITUL PE CLĂDIRI ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

(art. 457-459 din Legea nr. 227/2015) 

Art. 457 - Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 

Alin. 1. Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse 

între 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii.  

Alin. 2. Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu 

valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor: 

Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă 

- lei/m2 de suprafața construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 Nivelurile indexate pentru anul 2023 

 

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 

cumulative) 

Fara instalații de apă, 

canalizare, electrice și 

încălzire 

 

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 

cumulative) 

Fara instalații de apă, 

canalizare, electrice și 

încălzire 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu 

pereți exteriori din cărămidă arsă 

sau din orice alte materiale rezultate în urma 

unui tratament termic și/sau chimic 

1129 677 1187 712 

 B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din 

piatră naturală, din cărămidă nearsă, 

din vălătuci sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic și/sau chimic 

339 226 356 238 
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C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau 

cu pereți exteriori din cărămidă arsă 

sau din orice alte materiale rezultate în urma 

unui tratament termic și/sau chimic 

226 197 238 207 

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, 

din piatră naturală, din cărămidă nearsă, 

din vălătuci sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic și/sau chimic 

142 84 149 88 

E. În cazul contribuabilului care deține la 

aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, 

demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, 

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 

F. În cazul contribuabilului care deține la 

aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, 

la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte 

scopuri decât cel de locuință, 

în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la 

lit. A - D 

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 

 

 

CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

(art. 463-467 din Legea nr. 227/2015) 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN 

     Art.465  

Alin. 1. Impozitul/Taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a 

terenului.  

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 

 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

- lei/ha 

Zona în cadrul 

localităţii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 Nivelurile indexate pentru anul 2023 

Rangul localității 0 I II III IV V Rangul localității 0 I II III IV V 

A     1003 803 A     1054 844 

B     959 761 B     1008 800 
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C      559 C      588 

D     959 767 D     1008 806 

        

 

Alin. 3. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozit 

ul/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). 

Alin. 4. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar: 

Nr. crt. Nivelurile aprobate pentru anul 2022 Nivelurile indexate pentru anul 2023 

Categoria de 

folosinţă 

 

Zona (lei/) 

 

Categoria de folosinţă  

 Zona (lei/) 

 

A B C D A B C D 

1. Teren arabil 31 24 22 17 Teren arabil 33 25 23 18 

2. Păşune 24 22 17 15 Păşune 25 23 18 16 

3. Fâneaţă 24 22 17 15 Fâneaţă 25 23 18 16 

4. Livadă 60 52 39 22 Livadă 63 55 41 23 

5. Vie 52 39 31 31 Vie 55 41 33 33 

6. Pădure sau alt teren 

cu vegetaţie 

forestieră 

31 24 22 17 

Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 33 25 23 18 

7. Teren cu ape 17 15 8 0 Teren cu ape 18 16 8 0 

8. Drumuri şi căi 

ferate 
X 0 0 0 

Drumuri şi căi ferate 
X 0 0 0 

9. Teren neproductiv X 0 0 0 Teren neproductiv X 0 0 0 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 

     Art.465  

Alin. 7. În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma 

corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6): 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

-lei /ha- 

Nivelurile indexate pentru anul 2023 

-lei /ha- 

 

Nr. crt. Categoria de folosinţă Impozit Categoria de folosinţă Impozit 

1. Teren cu construcţii 34 Teren cu construcţii 36 

2. Teren arabil 56 Teren arabil 59 
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3. Păşune 31 Păşune 33 

4. Fâneaţă 31 Fâneaţă 33 

5. Vie pe rod 63 Vie pe rod 66 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 Vie până la intrarea pe rod 0 

6. Livadă pe rod 64 Livadă pe rod 67 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 Livadă până la intrarea pe rod 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră, cu excepţia celui prevazut 

la nr. crt. 7.1 

18  

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu 

excepţia celui prevazut la nr. crt. 7.1 19 

7.1 Pădure, în vârstă de pănă la 20 de 

ani şi pădure cu rol de protective 
0 

Pădure, în vârstă de pănă la 20 de ani şi pădure 

cu rol de protective 
0 

8. Teren cu apă 6 Teren cu apă 6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 38 Teren cu amenajări piscicole 40 

9. Drumuri şi căi ferate 0 Drumuri şi căi ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 Teren neproductiv 0 

 

CAPITOLUL III – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

(art. 468-472) din Legea nr. 227/2015 

    Art. 470  

Alin. 1. Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol. 

Alin. 2. În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin 

înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:  

 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică Lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta) 

 Nivelurile aprobate pentru 

anul 2022 

Nivelurile indexate pentru 

anul 2023 

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 

cm3, inclusiv 
9 9 

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 10 11 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv 21 22 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv 81 85 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv 163 171 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 328 345 

Autobuze, autocare, microbuze 27 28 

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, 

inclusiv 
33 35 
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Tractoare înmatriculate 21 22 

*Se includ şi utovehiculele de până la 12 tone inclusiv, destinate prin constituţie atât transportului de persoane cât şi de bunuri, automobile mixte, 

autospecializate. 

II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3 lei/200 cm3 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4 4 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 6 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 169 lei\an 178 lei\an 

    Art. 470  

Alin. 7. În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe 

mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Masa totală maximă autorizată Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

 Impozit (lei/an) 

Nivelurile indexate pentru anul 2023 

 Impozit (lei/an) 

a. Până la 1 tonă inclusiv 9 9 

b. Peste 1 tonă, 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 

    Art. 470 

Alin. 8. În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Mijlocul de transport pe apă 
Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

 Impozit - lei/an - 

Nivelurile indexate pentru anul 2023 

Impozit - lei/an - 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 24 25 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 64 67 

3. Bărci cu motor 237 249 

4. Nave de sport și agrement 564 593 

5. Scutere de apă 237 249 

6. Remorchere și împingătoare: X x 

a) până la 500 CP, inclusiv 630 662 

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 1.026 1078 

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1.578 1658 

d) peste 4000 CP 2.525 2654 
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7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 204 214 

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X x 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 204 214 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, 

inclusiv 
316 332 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 554 582 

 

CAPITOLUL IV – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR 

(art. 473-476 din Legea nr. 227/2015) 

    Art.474 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi autorizaţii 

Denumire taxă și temei legal Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

-Lei - 

Nivelurile indexate pentru anul 2023 

- Lei - 

Alin. 1.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism (art. 474, alin.1și 2) stabilită conform suprafeței pentru care se obţine certificatul de urbanism: 

Alin. 2. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1). 

a. Până la 150 m², inclusiv 7 7 

b. Între 151 si 250 m², inclusiv 8 8 

c. Între 251 si 500 m² , inclusiv 10 11 

d. Între 501 si 750 m² , inclusiv 13 14 

e. Între 751 si 1.000 m² , inclusiv 15 16 

f. Peste 1.000 m² 

 

(15+ 0,01) x 50%  lei/m² pentru fiecare 

m² care depăşeşte 1.000 m² 

(16+ 0,01) x 50%  lei/m² pentru fiecare m² 

care depăşeşte 1.000 m² 

Alin. 4. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către 

comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de 

structurile de specialitate din cadrul consiliului județean  

17 lei. 18 

Alin. 10. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 

necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de 

carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor 

exploatări. 

6 lei pentru fiecare m2 afectat de foraj 

sau de excavaţie 

6 

Alin. 14. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru 

chioşcuri,  tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în 

spaţiile publice , precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor 

de afişaj, a firmelor şi reclamelor.  

8 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă 

ocupată de construcţie 

 

 

 

8 
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Alin. 15. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de 

racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, 

termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu.  

11 lei pentru fiecare racord 12 

Alin. 16. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală 

şi adresă.  

9 lei 
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    Art.475 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi 

Denumire taxă și temei legal Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

- Lei – 

Nivelurile indexate pentru anul 2023 

- Lei - 

Alin. 1.Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare.  23 lei    24 

Alin. 2.Taxa pentru eliberarea atestatului de producător. 33 lei    35 

Alin. 2.Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a 

produselor din sectorul agricol. 

33 lei     35 

Taxa viză atestat de producător 0 lei 0 

Alin. 3. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 

desfăşurarea unei activitaţi economice; (unităţi de alimentaţie publică): 

persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN: 

561 – Restaurante 

563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 

932 -Alte activităţi recreative şi distractive. 

(art. 475, alin.3) 

Mai mică de 10 mp, 135 lei 

Între 10-25 mp,  238 lei 

Între 26-50 mp, 352 lei 

Între 51-100 mp, 529 lei 

Între 101-200 mp, 881 lei 

Între 201-500 mp, 1017 lei 

Peste 500 mp, 2257 lei 

Mai mică de 10 mp, 142 lei 

Între 10-25 mp,  250 lei 

Între 26-50 mp, 370 lei 

Între 51-100 mp, 556 lei 

Între 101-200 mp, 926 lei 

Între 201-500 mp, 1069 lei 

Peste 500 mp, 2372 lei 

Alin. 3. Taxa pentru emiterea avizelor de funcţionare 

provizorii/sezoniere (pe perioadă determinată) inclusiv pentru 

activitatea Cod CAEN: 932 -Alte activităţi recreative şi distractive. 

Se calculează proportional cu numărul 

lunilor de funcționare dintr-un an din 

taxa pentru emiterea/ vizarea anuală , 

minim 56 lei 

Se calculează proportional cu numărul 

lunilor de funcționare dintr-un an din taxa 

pentru emiterea/ vizarea anuală , minim 59 

lei 

Alin. 3 Taxa pentru emiterea avizelor de funcţionare pentru structuri de 

vânzare (unităţi comerciale şi/sau prestatoare de servicii), precum şi 

viza anuală a acestora. 

 

56 lei 

 

 

 

59 lei 

 

 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

 

    Art.478 - Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

Denumire taxă și temei legal 

 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

 

Nivelurile indexate pentru anul 2023 

 

- lei/m² sau fracţiune de m² 

Alin. 2. Lit. a). Taxa pentru afişaj în scop de 

reclamă şi publicitate în cazul unui afişaj situat 

35 lei/mp    37 lei/mp    
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în locul în care persoana derulează o activitate 

economică. 

Alin. 2. Lit. b).Taxa pentru afişaj în scop de 

reclamă şi publicitate în cazul oricărui alt panou, 

afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi 

publicitate. 

26 lei/mp    27 lei/mp    

        

CAPITOLUL VI - TAXE SPECIALE 

(art. 484-485) din Legea nr. 227/2015 

Denumirea taxei și temei legal Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

 

Nivelurile indexate pentru anul 2023 

 

1.Taxa specială de salubrizare datorată de către 

persoanele fizice pentru colectarea, transportul 

și depozitarea deșeurilor menajere se stabilește 

astfel: 

      -6 lei/lună/persoană; 

 

? 

2.Taxa pentru folosirea pășunilor și izlazurilor 

comunale: 

 

- Ovine,caprine până la 6 luni- 4 lei/ 

buc./lună, 

- Ovine , caprine peste 6 luni – 5 

lei/buc./lună, 

- Bovine , cabaline până la 6 luni – 12 

lei/buc./lună, 

- Bovine ,cabaline peste 6 luni – 24 

lei/buc./lună, 

- Taxă pășunat -160 lei/ha. 

- Ovine,caprine până la 6 luni- 4 lei/ buc./lună, 

 

- Ovine , caprine peste 6 luni – 5 lei/buc./lună, 

 

- Bovine , cabaline până la 6 luni – 13 

lei/buc./lună, 

- Bovine ,cabaline peste 6 luni – 25 lei/buc./lună, 

 

- Taxă pășunat -168 lei/ha. 

3.Taxă racordare rețea apă comunală - 55 lei - 58 lei 

4.Taxa viză pentru documentația de întăbulare - 16 lei - 17 lei 

5.Taxa pentru eliberarea procesului-verbal de 

evidențiere 

- 33 lei - 35 lei 

6.Taxa specială pentru eliberarea în regim de 

urgență a certificatelor de atestare fiscală 

- Pers. Fiz. 5 lei 

- Pers. Jur. 10 lei 

- Pers. Fiz. 5 lei 

Pers. Jur. 11 lei 

7.Cheltuieli cu comunicarea actelor de 

executare silită prin poștă 

- 7,3  lei ? 

8.Taxa privind servicii de copiat, multiplicat 

acte necesare populației 

– format A4 – 0,50 lei / pagină, - format A3 – 

0,70 lei/pagină 

? 
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CAPITOLUL VII – ALTE TAXE LOCALE 

(art. 486-487) din Legea nr. 227/2015 

    Taxe locale stabilite conform ART. 486 – alin. (1)-(3)din Lg.227/2015 cu modificările și completările ulterioare. 

Denumirea taxei și temei legal Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

 

Nivelurile indexate pentru anul 2023 

1.Taxa pentru vânzări de produse sau prestări de servicii diverse 5lei/mp/zi 5lei/mp/zi 

2.Taxa pentru depozitare diverse materiale 3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 

3.Taxa pentru confecționarea de produse 3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 

4.Taxa pentru ocuparea temporară a locurilor publice în alte scopuri 

decât pentru vânzarea de produse, prestări servicii diverse, depozitare 

de material, confectionare produse 

3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 

5.Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă 

(art. 486, alin.4) 

564 593 

6.Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 

sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale (art.486, 

alin. 5) 

35  37 

 

CAPITOLUL VIII – SANCȚIUNI 

(art. 493) din Legea nr. 227/2015 

Limitele amenzilor în cazul persoanelor fizice Nivelurile aprobate pentru anul 2022 Nivelurile indexate pentru anul 2023 

Art 493 alin. 3 

- Contravenția prevăzută la alin. 2 lit. a) – depunerea peste termen a 

declarațiilor de impunere a clădirilor, taxe mijloace de transport, 

terenuri – se  sancționează cu amendă de la 70 de lei la 279 de lei, 

- iar cele de la lit. b) - nedepunerea declarațiilor de impunere a 

clădirilor, mijloacelor de transport, terenuri - se  sancționează cu 

amendă de la 279 de lei la 696 de lei 

Art 493 alin. 4 

- Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 

vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 

biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1,578 de lei. 

 

79-315 lei 

 

 

 

315-785 lei 

 

 

 

366-1783 lei 

 

 83-331 lei 

 

 

 

331-825 lei 

 

 

 

385-1874 lei 
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Limitele amenzilor în cazul persoanelor juridice Nivelurile aprobate pentru anul 2022 Nivelurile indexate pentru anul 2023 

Art 493 alin. 3 şi 5 

- Contravenția prevăzută la alin. 2 lit. a) – depunerea peste termen a 

declarațiilor de impunere a clădirilor, taxe mijloace de transport, 

terenuri – se  sancționează cu amendă de la 210 de lei la 837 de 

lei, 

- iar cele de la lit. b) - nedepunerea declarațiilor de impunere a 

clădirilor, mijloacelor de transport, terenuri - se  sancționează cu 

amendă de la 837 de lei la 2.088 de lei 

 

Art 493 alin. 4 şi 5 

- 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 975 de lei la 4734 de lei. 

 

 

237-945 lei 

 

  

 

945-2357 lei 

 

 

 

1100-5344 lei 

 

249-993 lei 

 

 

 

993-2477 lei 

 

 

 

1156-5617 lei 

Limitele amenzilor în caz de necomunicare informații Nivelurile aprobate pentru anul 2022 Nivelurile indexate pentru anul 2023 

Art. 493 alin.4(1)  

Necomunicarea informațiilor și 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 contravenție și se sancționează cu amendă de 

la 500 la 2.500 lei. 

 

 

564-2824 lei 

 

 

593-2968 lei 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 


