
                                                                     ROMÂNIA                                                       
                                                                                  JUDEȚUL IALOMIȚA
                                                                           CONSILIUL LOCAL SCÂNTEIA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Anexei numărul 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 26.11.2019
privind modificarea şi completarea HCL nr. 21 din 18.04.2019 privind stabilirea

nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele  locale
şi alte taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul 2020

           Consiliul local al  comunei Scânteia, judetul Ialomița;
           Având în vedere:

- circulara Instituţiei Prefectului nr. 1106/23.01.2020;
- raportul compartimentului de specialitate;
- referatul de aprobare al Primarului;
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local;
   In temeiul art. 129 alin. 2, lit. b) şi ale alin. 4, lit.  c) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

   H O T Ă R Ă  Ș T E :

              
Articol unic. Se modifică Anexa numărul 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 56 din

26.11.2019 privind   modificarea şi completarea HCL nr. 21 din 18.04.2019 privind stabilirea
nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele  locale şi alte taxe asimilate acestora
aplicabile începând cu anul 2020, conform Anexei la prezenta hotărâre.
    

               Președinte de ședință                                                                  Contrasemnează              
             Consilier: Filipoiu Iulian                                            Secretar: David Carmen Georgiana  

Nr. 12
Adoptată la Scânteia
Astăzi: 12.02.2020



 
                                                                                             Anexa la HCL nr. 12/12.02.2020

TABLOUL
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora,

precum şi amenzile pentru anul 2020 

IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI
In intelesul prezentei hotărâri expresiile de mai  jos  au urmatoarele  semnificatii:

1. Activitate economica –orice activitate care consta in furnizarea de bunuri,servicii si 
lucrari pe o piata

2. Cladire –orice constructie situata  deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia care are 
una sau  mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni ,animale ,obiecte 
,produse materiale, instalatii,echipamente si alte asemenea ,

3. Cladire anexa –cladiri situate in afara cladiri de locuit ,bucatarii, grajduri, 
pivnite,camari,patule,magazii,depozite garaje si alte asemenea

4. Cladire cu destinatie mixta-folosita atat in scop rezidential cat si nerezidential
5. Cladire rezidentiala constructive alcatuita din una sau mai multe camere folosite pentru

locuit 
6. Cladire nerezidentiala –orice cladire care nu este rezidentiala
7. Rangul  localitatii;                 –Scanteia - Rangul IV , coeficient de corectie 1,10
                                                    -   Iazu       - Rangul  V , coeficient de corectie 1,05
      -pentru calculul impozitului pe cladiri                                                            
8. Zona din cadrul  localitatii, zone stabilite de consiliul local, in functie de pozitia 

terenului, conform documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism 
evidentelor specific cadastrului imobiliar edlitar sau a altor evidente agricole sau 
cadastrale care pot    afecta  valoarea terenului, la noi fiind stabilita zona A.

              Orice persoana  care are in proprietate o cladire situata in Romania, datoreaza anual  
impozit pentru acea  cladire. 

   Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ –
teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta  oricaror entitati, atele
decat  cele  de  drept  public  se  stabileste  taxa  pe  cladiri  care  reprezinta  sarcina  fiscala  a
concesionarilor,  locatarilor,  titularilor  dreptului  de administrare  sau  de  folosinta  dupa caz  in
conditii similare impozitului pe cladiri.

  In cazul in care o cladire se afla in proprietatea  comuna a doua sau mai multe persoane,
fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea
din cladirile aflate in proprietatea sa.

1. Impozitul pe  cladiri  rezidentiale apartinand persoanelor fizice.

Pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexa aflate in proprietatea persoanelor fizice 
impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,08% asupra valorii impozabile a 
cladirii.  

Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei
construite  desfasurate  a  acesteia,exprimata  in  metri  patrati  cu  valoarea  impozabila
corespunzatoare exprimata in lei/mp.



          

              Tipul cladirii 

Nivelurile aplicabile in     
anul fiscal 2019

 
 Nivelurile aplicabile in

anul fiscal 2020 

     Valoarea 
impozabila 

           –lei/mp-

     Valoarea 
impozabila

            -lei/mp-  

Cu 
instalatii de 
apa , 
canalizare, 
electrice si 
incalzire       

Fara 
instalatii, 
canalizare,

electric
e sau 
incalzire

   Cu 
instalatii de 
apa , 
canalizare, 
electrice si 
incalzire       

    Fara 
instalatii, 
canalizare,

electric
e sau 
incalzire

A.Cladire cu cadre din beton
armat sau cu pereti exteriori din 
caramida arsa sau din orice alte 
materiale rezultate in urma
 unui tratament termic si/sau 

chimic

      1013      608 1060 636

B.Cladiri cu pereti exteriori din lemn ,
piatra naturala, caramida nearsa,
din valatuci sau din orice alte 
materiale
 nesupuse unui tratament termic si/sau 
chimic

         304       203 318 212

C.Cladire  anexe cu cadre din beton 
armat sau cu pereti exteriori din 
caramida arsa sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament 
termic si/sau chimic 

203 177 212 186

D.Cladire anexa cu pereti exteriori din
lemn, din piatra naturala, caramida 
arsa sau dinorice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic 
si/sauchimic

127 76 133 80

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi 
amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca 
locuinta in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la litera A-D 75%din 

suma
care s-ar 

aplica cladirii

75%din
suma 

care s-
ar aplica 
cladirii



F. In cazul contribuabilului care detine in aceeasi adresa incaperi 
amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda , utilizate in alte 
scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri 
prevazute la literaA-D

50% din 
suma 

care s-ar 
aplica cladirii

50%din
suma care 
s-ar aplica 
cladirii

 Valorii impozabile a cladirilor determinata prin inmultirea suprafetei construite desfasurate
a cladirii exprimata in mp, cu valorile corespunzatoare de mai sus i se aplica coeficientul de 
corectie care pentru Scanteia , sat  resedinta de comuna  este de 1,10, iar ptr . Iazu este de 1,05.

         Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor mai sus 
mentionate se reduce in functie de anul terminarii acesteia,  dupa cum  urmeaza :

- cu 50% pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 
ianuarie a anului fiscal de referinta ;
- cu 30% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani 
inclusiv, la data de 01 ianuarie a anului fiscal de referinta;
- cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani 
inclusiv, la data de 01 ianuarie a anului fiscal de referinta.;

In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora din punct de vedere fiscal
anul terminarii se actualizeaza astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care a fost efectuata 
receptia la terminarea lucrarilor. Renovarea majora reprezinta actiunea complexa care cuprinde 
obligatoriu lucrari de interventie la structura de rezistenta a cladirii prin actiuni de reconstruire 
,consolidare ,modernizare,  modificare sau  extindere. Anul terminarii se actualizeaza in 
conditiile in care la terminarea lucrarilor de renovare majora,valoarea cladirii creste cu cel putin 
50% fata de valoarea acesteia la data inceperii executarii lucrarilor.

2. Impozitul pe  cladiri nerezidentiale apartinand persoanelor fizice
            Pentru cladirile nerezidentiale si cladirile anexa aflate in proprietatea persoanelor fizice 
impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de  0,2% asupra valorii care poate fi ;

- valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta ;
- valoarea finala a lucrarilor de constructii ,in cazul cladirilor  noi construite in 
ultimii 5 ani anteriori  anului de referinta ;
- valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de 
proprietate   ,in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referita.

            Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea  persoanelor fizice utilizate pentru 
activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 
0,4%  asupra valorii  impozabile a cladirii.

     In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata  impozitul se calculeaza  prin 
aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art.457 .                     

3. Impozitul pe  cladiri cu destinatie mixta apartinand persoanelor fizice
In cazul cladirilor  cu destinatie mixta,impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului

calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cat si pentru suprafata folosita in scop 
nerezidential.



Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential  nu pot fi
evidentiate distinct se aplica urmatoarele reguli:

-in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal care nu se inregistreaza 
nicio activitate economica impozitul se calculeaza ca pentru cladiri rezidentiale.art. 457

 
         IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI IN CAZUL PERSOANELOR                       

                                                 JURIDICE
1.Impozitul pe  cladiri  apartinand persoanelor juridice.

          1. Pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexa aflate in proprietatea persoanelor
juridice impozitul pe cladiri/taxa se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,08% asupra valorii
impozabile a cladirii.
           2. Pentru cladirile nerezidentiale si cladirile anexa aflate in proprietatea persoanelor
juridice  impozitul  pe  cladiri  se  calculeaza  prin  aplicarea  unei  cote  de  0,2% asupra  valorii
impozabile a cladirii.    

    3.  Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice utilizate 
pentru activitati din domeniul agricol ,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote 
de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.

4. In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice 
,impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat in scop rezidential cat si 
in scop nerezidential.

Pentru stabilirea impozitului /taxei  pe cladiri valoarea impozabila a cladirilor aflate in 
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior, si poate fi ;

-ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal ;
-valoarea  rezultata dintr-un  raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat a 

bunurilor aflate vigoare la data evaluarii ;
-valoarea finala a lucrarilor de constructii in cazul cladirilor nou construite in cursul anului 

fiscal anterior;
-valoarea in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, 

valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat.
In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri valoarea scrisa in contabilitatea 

proprietarului cladiri si comunicata concesionarului locatarului, titularului dreptului de 
administarare sau de folosinta.

Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani  pe baza unui raport de 
evaluare.

In cazul in care  proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii
3 ani cota impozitului este de 5%. 

Cota impozitului pe cladiri /taxa, se stabileste prin Hotarare  de Consiliul Local .
            Orice persoana care dobandeste, construieste o cladire are obligatia de a depune

o declaratie fiscala in compartimentul de specialitate al autoritatii  administratiei  publice
locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data
dobandirii, instrainarii sau construirii.

Pentru cladirile nou construite, data dobandirii se considera dupa cum urmeaza ;
- pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului, prevazut in

autorizatia de construire data intocmirii procesului verbal de receptie dar nu mai tarziu de
15 zile  de data teminarii efctive a lucrarilor.



- pentru cladirile executate integral in termenul prevazut in autorizatia de construire ,cu
obligativitatea intocmirii procesului verbal de receptie in termenul prevazut de lege ;

- pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termen si pentru
care  nu  s-a  cerut  prelungirea  valabilitatii  autorizatiei  ,procesul  verbal  de  receptie  se
intocmeste la data expirari termenului in autorizatia de construire desfasurata in raport cu
care se stabileste impozitul pe cladiri.

          Plata impozitului pe cladiri se plateste in 2 rate egale, pana la datele de 31 martie
si 30 septembrie, inclusiv.

          Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de
catre contribuabili pana la data de 31 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de
pana la 10% stabilita prin hotararea consiliului local, indiferent daca acestea sunt persoane
fizice sau juridice.

          Impozitul anual pe cladiri datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,
persoana fizica sau juridica, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la data de
31.03 a anului de referinta. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe
cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera
la impozitul pe cladiri cumulat.

      Taxa pe cladiri se plateste lunar pana la data de 25 ale lunii urmatoare fiecarei luni
din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune,
inchiriere administrare ori folosinta.

        a) pentru cladirile executate integral inainte se expirarea termenului prevazut in
autorizatia    de construire data intocmirii procesului verbal de receptie, dar nu mai tarziu
de 15 zile de la data  terminarii efective a lucrarilor.

     b) pentru cladirile executate integral la termen prevazut in autorizatia de construire,
data  din    acesta,  cu  obligativitatea  intocmirii  procesului  verbal  de  receptie  in  termen
prevazut de lege.

       c)  pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu a fost finalizat la termenul
prevazut in   autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii
autorizatiei  in conditiile  legi,  la  data  expirarii  acestui  termen si  numai pentru suprafata
construita desfasurata care are elementul structural de baza a unei cladiri in speta pereti si
acoperis. Procesul verbal de receptie se intocmeste la data expirarii termenlui prevazut in
autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarii,  precum si suprafata construita
desfasurata in raport cu care se stabileste impozitul pe cladiri.

Declaratia cladirilor in vederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele autoritatilor
administrative publice locale reprezentand o obligatie legala a contribuabilor care detin in
proprietate aceste imobile chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire.

In  cazul  cladirilor  la  care  se  constata  diferente  intre  suprafetele  inscrise  in  actele  de
proprietate  si  situatia  reala  rezultata  din  masuratorile  excutate  prin lucrari  de cadastru
datele rezultate din lucrarile de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol
precum si in cartea funciara  iar  impozitul se calculeaza conform noi situatii incepand cu
data de 1 ianuarie a anului urmator.



IMPOZITUL SI TAXA  PE TEREN  

     Pentru terenurile proprietate publica sau  privata a statului ori a unitatilor administrativ –
teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta dupa caz ,se plateste  taxa
pe  teren  care  reprezinta  sarcina  fiscala  a  concesionarilor,  locatarilor,  titularilor  dreptului  de
administrare sau de folosinta dupa caz in conditii similare impozitului pe teren.

Pe perioada in care pentru un teren se plateste taxa pe teren ,nu se datoreaza impozit  pe
teren.

In cazul  terenului  care  este  detinut  in  comun de doua sau mai  multe  persoane,  fiecare
proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflate in proprietatea sa. In cazul in care nu
se pot stabili partile individuale ale proprietarilor,  fiecare proprietar in comun datoreaza o parte
egala din impozitul pentru terenul respectiv.

         In cazul unui teren   amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria
de folosinta terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin imultirea suprafetei
terenului exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel;

          
 Impozitul /taxa pe teren pe ranguri de localitati  amplasate in 
intravilan

                 - terenuri cu constructii -  

Zona in 
cadrul 
localitatii

Niveurile 
impozitului/taxei, 
pe ranguri de 
localitati propuse

Niveurile 
impozitului/taxei, 
pe ranguri de localitati 
2019
  

    Nivelurile 
impozitului/taxei, pe 
ranguri de localitati 2020
  

 Zona   A
Rangul  IV

-lei/ha-
1000

-lei/ha-
1013

-lei/ha-
1060

Zona   A
Rangul  V

-lei/ha-
800

-lei/ha-
811

-lei/ha-
848

In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat la registrul agricol la alta categorie
de  folosinta  decat  cea  de  terenuri  cu constructii,impozitul/taxa  pe terenren  se stabileste  prin
inmultirea  suprafetei  terenului,  exprimata  in  hectare  cu  suma  corespunzatoare  prevazuta  in
urmatorul tabel,

     
Nr.
Crt.

       

          Categoria de folosinta

         ZONA A
          -lei /ha
           2019

       ZONA A
        -lei /ha

          2020

1 Teren arabil 28 30
2 Pasune 21 22
3 Faneata 21 22
4 Vie 47 49
5 Livada 54 56



6 Padure sau alt teren cu vegetatie 
forestiera 

28 30

7 Teren cu apa 15 16

8 Drumuri si cai ferate               X X

9 Teren neproductiv               X X

           Valorilor din acest tabel li se aplica un coeficient de corectie 1,10 satul de 
resedinta si 1,00 satul apartinator comunei.

         In cazul contribuabililor persoane juridice pentru terenul amplasat  in intravilan  
inregistrat la registrul agricol  la alta categorie de folosinta decat  cea cu terenuri cu 
constructii, impozitul taxa pe teren se calculeaza conform  urmatorului tabel numai daca 
indeplinesc urmatoarele conditii

     -au prevazut in statut ca obiect de activitate agricultura
     -au inregistrate in evidenta contabila pentru anul fiscal respectiv, venituri si 

cheltuieli de activitate   agricultura.

                               .  Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan
     

Nr.
crt.

          Categoria de folosinta

Nivelurile aplicabile 
in anul fiscal 2019

     lei/ha

Nivelurile 
aplicabile 
in anul fiscal 2020
           lei/ha

     ZONA A      ZONA A
1 Teren cu constructii 31 33
2 Arabil 51 53
3 Pasune 28 30
4 Faneata 28 30
5 Vie pe rod alta decat cea prevazuta la 

nr.5.1.
56 59

5.1. Vii pana la intrarea pe rod X X
6 Livada pe rod alta decat cea prevazuta la

nr.crt.6.1.
57 60

6.1. Livada pana la intrarea pe rod X X
7. Padure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera cu exceptia celui prevazut la 
nr.crt.7.1.

16 17

7.1. Padure in varsta de pana la 20 de ani si 
padure cu rol de protectie

       X        X

8 Teren cu apa, altul decat cel cu 
amenajari piscicole

  6  6

8.1. Teren cu amenajari piscicole 34 36
9 Drumuri si cai ferate  X  X
10 Teren neproductiv  X  X



   Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind terenurile a titularului dreptului de
proprietate asupra acestora precum si schimbarea categoriei  de folosinta se pot face pe
baza  de  documente  anexate  la  declaratia  facuta  sub  semnatura  proprie  a  capului  de
gospodarie sau a unui  membru major al gospodariei. 

In cazul terenurilor  la care se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de
proprietate si situatia reala  rezultata din  masuratorile excutate prin lucrari  de cadastru
datele rezultate din lucrarile de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol
precum si in cartea funciara iar impozitul se calculeaza conform  noi situatii incepand cu
data de 1 ianuarie a anului urmator. In cazul unui teren care face obiectul unui contract de
leasing financiar pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli :

 -impozitul  pe teren se datoreaza de locatar  incepand cu data de 1 ianuarie a anului
urmator 

 -atat locatorul cat si locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal
local in a carei  raza de competenta se afla terenul in termen de 30 zile sau a incheieri
procesului verbal de predare a bunului.

Persoana care  datoreaza  taxa pe teren are obligatia  sa depuna o declaratie  la  organul
fiscal local pana la data de 25 a lunii urmatoare.

           Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pe intregul an, pana la
31 martie inclusiv a anului respectiv se acorda o bonificatie de pana la 10%, persoane fizice
si juridice .

           Impozitul se plateste anual in doua rate egale pana la datele de 31 martie si 30
septembrie inclusiv.

          Impozitul anual pe teren datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,
persoana fizica sau juridica, de pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la 31.03 al
anului de referinta. In cazul in care contribuabilul detine in propietate mai multe terenuri
amplasate pe raza aceleiasi  unitati  administrativ teritoriale , suma de  50  lei  se refera la
impozitul pe teren cumulat.

            La valorile din acest tabel  se aplica un coeficient de corectie 1,10 satul de
resedinta,respectiv 1,05 satul apartinator comunei.

IMPOZITUL PE  MIJLOACELE  DE  TRANSPORT
In cazul  radierii din circulatie a unui mijloc de transport proprietarul are obligatia sa depuna

o declaratie la organul fiscal in a carei raza teritoriala isi are domiciliu.  
In  cazul  unui  mijloc  de  transport  care  face  obiectul  unui  contract  de  leasing  financiar

impozitul se datoreaza de catre locatar, la incetarea leasigului atat locatorul cat si locatarul vor
depune o declaratie la Consiliului Local competent.

Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31
martie  si  30  septembrie  inclusiv.  Pentru  plata  cu  anticipatie  a  impozitului  pe  mijlocul  de
transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili,persoane fizice si juridice,  pana la 31
martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de pana la 10 %, stabilita prin hotarare
a Consiliului Local.

Impozitul anual pe mijloace de transport, datorat aceluiasi buget catre contribuabili persoane
fizice si juridice de pana la 50 lei,se plateste in primul termen de plata.



  In cazul impozitului  asupra mijloacelor de transport, acesta se calculeaza in functie de
capacitatea  cilindrica  a  acestuia,  prin  inmultirea  fiecarei  grupe  de  200  cm,  cu  suma
corespunzatoare prevazuta in tabelul de mai jos ;

Nr.
crt.

    
   
         TIPURI DE 

AUTOVEHICULE 

Niveluri aplicabile in anul fiscal 2020
Valoarea  taxei lei/200cm3 sau fractiune

1 Motociclete 
,tricicluri 
cvadricicluri,si 
autoturisme cu 
capacitatea cilindrica 
de pana la 1600cm3. 
inclusiv

8

2 Motociclete,tricicl
uri si cvadricicluri cu 
capacitatea cilindrica 
de peste 1.600 cm3

10

2 Autoturisme cu 
capacitatea cilindrica 
intre 1601 cm3 si 
2000cm3 inclusiv

19

3 Autoturism cu 
capacitatea cilindrica 
intre 2001 cm3si 
2600cm3 inclusiv

76

4 Autoturisme cu 
capacitatea cilindrica 
intre 2601 cm3 si 
3000cm3 inclusiv

153

5 Autoturisme  cu
capacitatea cilidrica de
peste 3001 cm3

308

6 Autobuze,autocare
si microbuze

25

7 Alte  autovehicule  cu  tractiune
mecanica  cu  masa  totala  maxima
autorizata de pana la 12 tone, inclusiv. 

32



8 Tractoare inmatriculate 19

1 Vehicule cu capacitate cilindrica
     
      lei/200cm3

1.1 Vehicule inregistrate 
cu capacitate cilindrica <
4.800cm

2

1.2 Vehicule inregistrate 
cu capacitate cilindrica 
>4.800cm

4

2. Vehicule fara 
capacitate cilindrica 
evidentiata

53  lei/an

In cazul mijloacelor de transport hibride impozitul se reduce cu minimum 50% conform 
hotararii consiliului local.

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

         In cazul unui autovehicul de transport  marfa cu masa totala autorizata egala sau mai 
mare  de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare 
prevazuta in tabelul urmator:

Numarul axelor si masa totala autorizata 
  Impozitul in lei /an

Ax(e) 
motor

(oare) cu 
sistem de 
suspensie 
pneumatica 
sau 
echivalentele
recunoscute

Alte 
sisteme de 
suspensie

pentru 
axele 
motoare

I        Vehicule cu doua axe
1. Masa nu mai putin de 12 tone, 

dar nu mai mult de 13 tone
0 151



2. Masa nu mai putinde 13 tone,dar nu mai mult de 14 
tone

151 419

3. Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 
tone

419 588

4. Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 
tone

588 1333

5 Masa cu cel putin 18 tone 588 1333

II Vehicule cu 3 axe

1. Masa de cel putin de 15 tone, dar mai mica de 17 tone 151 263
2. Masa de cel putin de 17 tone, dar mai mica de 19 tone 263 540
3. Masa de cel putin de 19 tone, dar mai mica de 21 tone 540 701
4. Masa de cel putin de 21 tone, dar mai mica de 23 tone 701 1081
5. Masa de cel putin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1081 1678
6. Masa de cel putin de 25tone,dar mai mica de 26 tone 1081 1678
7 Masa de cel putin 26 tone 1081 1678

III Vehicule cu 4 axe

1. Masa de cel putin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone  701  7 10
2. Masa de cel putin de 25 tone, dar mai mica de 27 tone  710 1109
3. Masa de cel putin de 27 tone, dar mai mica de 29 tone      1109 1761
4. Masa de cel putin de 29tone, dar mai mica de 31tone      1761 2612
5. Masa de cel putin de 31 tone, dar mai mica de 32 tone      1761 2612

6 Masa de cel putin 32 tone      1761 2612

 
    IV.      Combinatii de autovehicule ( autovehicule articulate sau trenuri rutiere ) de 

transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone,impozitul pe 
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator :

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata Impozitul in lei /an
Ax(e) motor
(oare) cu 
sistem de 
suspensie 
pneumatica 
sau 
echivalentele
recunoscute

Alte 
sisteme de 
suspensie
pentru 
axele 
motoare

I Vehicule cu 2+ 1 axe
     1. Masa de cel putin de 12 tone dar mai mica de 14 tone 0 0
     2. Masa de cel putin de 14 tone dar mai mica de 16 tone 0 0
     3. Masa de cel putin de 16tone dar mai mica de 18 tone 0          68



     4. Masa de cel putin de 18 tone dar mai mica de 20 tone            68 156
     5. Masa de cel putin de 20 tone dar mai mica de 22 tone          156 365
     6. Masa de cel putin de 22 tone dar mai mica de 23 tone            365 472
     7. Masa de cel putin de 23 tone dar mai mica de 25 tone 472 851
     8. Masa de cel putin de 25 tone dar mai mica de 28 tone 851                

1493  
9 Masa de cel putin 28tone 851 1493

II Vehicule cu 2+2 axe
     1. Masa de cel putin de 23 tone, dar mai mica de 25 

tone
146 340

     2. Masa de cel putin de 25 tone, dar mai mica de 26 
tone

340 560

     3. Masa de cel putin de 26 tone, dar mai mica de 28 
tone

560 822

     4. Masa de cel putin de 28 tone, dar mai mica de 29 
tone

822 993

     5. Masa de cel putin de 29 tone, dar mai mica de 31 
tone

993 1630

     6. Masa de cel putin de 31tone, dar mai mica de 33 tone 1630 2261
     7. Masa de cel putin de 33 tone, dar mai mica de 36 

tone
2261 3433

     8. Masa de cel putin de 36 tone, dar mai mica de 39 
tone

2261 3433

     9. Masa de cel putin 38 tone 2261 3433

III Vehicule cu 2+3 axe

     1. Masa de cel  putin 36 tone,dar 
Mai mica de  38 tone

1800 2505

     2. Masa de cel  putin 38 tone,dar 
Mai mica de  40tone

2505 3404

     3. Masa de cel putin 40tone 2505 3404

IV Vehicule cu 3+2 axe
     1. Masa de cel  putin  36 tone

dar mai mica de 38 tone
1590 2208

     2. Masa de cel  putin  38 tone
dar mai mica de 40 tone

2208 3054

     3. Masa de cel  putin  40 tone,
dar mai mica de 44 tone

3054 4518

     4. Masa de cel  putin  44 tone 3054 4518

V Vehicule cu 3+3 axe

    1. Masa de cel  putin de 36 tone 904 1094



Dar mai mica  de 38 tone
    2. Masa de cel  putin de 38 tone

Dar mai mica  de 40 tone
1094 1635

    3. Masa de cel  putin de 40 tone
Dar mai mica  de 44 tone

1635 2601

  4. Masa de cel putin 44 tone 1635 2601
               Remorci,semiremorci sau rulote 2019

         Impozit 
            -lei-

2020

           Impozit
              -lei-

        Masa totala maxima autorizata

a. Pana la 1 tona inclusiv 9 10
b. Peste 1 tona ,dar nu mai mult de 3 tone 34 36
c. Peste 3 tone ,dar nu mai mult de 5 tone 53 55
d. Peste 5 tone 65 68

(7)In  cazul  unei  remorci  ,  al  unei  semiremorci  sau  rulote  care  nu  face  parte  dintr-o
combinatie de autovehicule prevazuta la alin.5, impozitul  pe mijlocul de transport este egal cu
suma corespunzatoare din tabelul urmator :    

      
(8)In cazul mijloacelor de transport pe apa,impozitul pe mijlocul de transport este egal cu 

suma corespunzatoare din tabelul urmator :
Mijlocul de transport pe 
Apa

impozitul
lei/an

1.Luntre,barci fara motor,folosite pentru pescuit si uz personal 22
2.Barci fara motor,folosite in alte scopuri 60
3.Barci cu motor 223
4.Nave de sport si agrement 223
5.Scutere de apa   223
6.Remorchere si impingatoare x
a)pana la 500 CP,inclusiv   593
b)peste 500 CP si pana la 2000 CP,inclusiv   964
c)peste 2000 CP si pana la 4000 CP,inclusiv 1482
d)peste 4000 CP 2371
7.Vapoare-pentru 1000 tdw sau fractiune din aceasta  193
8.Ceamuri,slepuri si barje fluviale X
a)cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone,inclusiv  193
b)cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone si pana la 
3000 de tone inclusiv

 297

c)cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone   520

In intelesul prezentului articol,capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a 
unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport,prin 
factura de achizitie sau alt document similar.



  Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, aviz sau alta autorizatie prevazuta in 
prezentul capitol trebuie sa plateasca anticipat aceasta taxa la Compartimentul Impozite si Taxe
din cadrul Primariei Comuna Scanteia inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia 
necesara.

Taxa eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se datoreaza pentru:        -
                    -  certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lacas de cult sau
constructie anexa;
                     - certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea ,
modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al
statului ;
                      - certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei
este o institutie publica
                       - autorizatie de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite pentru
concesionare.
                    - certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes 
public naţional, judeţean sau local;
                   -  certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul 
construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului 
Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului

Art. 474 alin (1)(2)
Taxe pentru obtinerea 
certificatului de urbanism in 
mediul urban

Nivelurile aplicabile in anul
fiscal 2019

Nivelurile aplicabile in anul
fiscal 2020

Suprafata pentru care se obtine
certificatul de urbanism

Taxa in lei Taxa in lei

Până la 150mp inclusiv 3 3
Intre 151 si 250mp inclusiv 4 4
Intre 251 si 500mp inclusiv 5 5
Intre 501 si 750 mp inclusiv                          6 6
Intre 751 si 1000 mp inclusiv 7 7
Peste 1000mp 7+0.01  lei /mp pentru fiecare

m2 care depaseste 1000 m2
7+0.005  lei /mp pentru

fiecare m2 care depaseste
1000 m2

Art. 474 alin. (3) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism este egala cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau  a autorizatiei initiale.
Art. 474 alin. (4)Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism si amenajarea teritorului 
de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consilului judetean se stabileste intre 
0 si  15 lei. Taxa stabilita  este de 5 lei.    
Art.  474  alin.(5)Taxa  pentru  eliberarea  unei  autorizatii  de  construire  pentru  o  cladire
rezidentiala  sau cladire anexa este egala  cu 0.5% din  valoarea autorizata a lucrarilor  de
constructii.



Art. 474 alin. (6)  - Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii 
decat cladirile rezidentiale si cladirile anexa este egala cu 1% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente;
Art. 474 alin. (7)
Pentru taxele prevazute la alin. (5) si (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de 
constructive se aplica urmatoarele reguli:

a) Taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructive declarate de 
persoana care solicita autorizatia si se plateste inainte de emiterea acesteia;

b) Pentru taxa prevazuta la alin. (5) valoarea reala a lucrarilor de constructive nu poate fi 
mai mica decat valoarea impozabila a cladirii stabilita conf art. 457.

Art 474 alin. (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
 Art 474 alin. (9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfintare, totala sau   partiala a 
unei constructii este egala cu 0.1% din valoarea impozabila.
Nu se datoreaza taxa :
a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de 
război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;
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 Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;

Art 474 alin. (10)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau escavari se stabileste intre
0 si 15 lei inclusiv pentru fiecare mp afectat. Taxa stabilită este de 7 lei/mp.
Art. 474 alin (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.
 Art  474  alin.  (12)Taxa  pentru eliberarea autorizatiei  pentru lucrarile  de  organizare  de
santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alte autorizatii de
constructii – 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier;
Art 474 alin (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.
Art. 474 alin. (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. Taxa stabilită este de 7 lei/mp de suprafata ocupata de constructie ;
Art 474 alin. (15)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri  si 
bransamente la retelele publice de apa ,canalizare gaze termice , energie electrica ,telefonie si 



televiziune prin cablu poate  fi intre 0 si 13 lei inclusiv pentru fiecare racord. Taxa stabilită  este 
de  5 lei pentru fiecare racord ;
Art 474 alin. (16)Taxa pentru eliberarea, certificatului de nomenclatura stradala si adresa se
stabileste intre 0 si  9 lei. Taxa stabilită este de 7 lei.

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice :

Art 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare poate fi 
cuprinsa intre 0 si 20 lei inclusiv. Taxa nu se restituie dacă autorizaţia a fost suspendată temporar
sau definitiv; Taxa stabilită  este de 11 lei.
Art 475 alin. (2)Taxele pentru eliberarea atestatului de producator ,respectiv eliberarea 
carnetului de comercializare a produselor din domeniul agricol se stabilesc de catre Consiliile 
Locale de pana la 80 lei ,inclusiv. Taxa stabilită este de 69 lei, din care eliberarea carnetului 
de comercializare – 53 lei (51 lei * 4.6%) si eliberarea atestatului de producator – 16 lei (15 
lei * 4.6%);
Art 475 alin. (3) Persoanele a caror activitate se incadreaza in grupele 561 restaurante baruri 563, 
si alte activitati de servire a bauturilor si 932 alte activitati recreative si distractive potrivit 
codului CAEN datoreaza bugetului local o taxa pentru eliberarea /vizarea anuala a autorizatiei 
privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica in functie de suprafata  aferenta in suma 
de :
         - pana la 4000 lei pentru o suprafata de 500 mp. Taxa stabilită  este de 106 lei (101 lei * 
4.6%)
         - intre 4000 lei si 8000 lei pentru o suprafata mai mare de 500 mp. Taxa stabilită este de 
4240 lei (4054 lei * 4.6%).

Autorizatia privind desfasurarea activitatii de servire a bauturilor si alte activitati 
recreative, se emite de catre primar.
    Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate :
Art. 477. - (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 se stabileşte de consiliul local, fiind cuprinsă între 1% şi 3%.Taxa stabilită este: 
2%
(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 prevăzută la alin. (1) se declară şi se plăteşte de
către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate 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.

Art. 478 Taxa pentru un afisaj situat la locul in care persoana deruleaza o activitate 
economica este de pana la 32 lei inclusiv, pentru fiecare mp si fractiune de mp. Taxa stabilită 
este de  30 lei/mp (28,37 lei * 4.6%). Firma instalată la locul în care o persoană derulează o 
activitate economică este asimilată afişului.

In cazul orcarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate suma 
este de pana la  23 lei/mp . Taxa datorată se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi
sau a fracţiuni de metru pătrat a afişajului cu suma pe metru pătrat stabilită prin hotărârea 
consiliului local. Taxa stabilită  este de 21 lei/mp (20 lei * 4.6 %).

Art. 481 Impozitul pe spectacole :
-  Pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă

manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competiţie sportivă internă sau internaţională este de  2%  din suma primită din vânzarea 
biletelor de intrare sau a abonamentelor;

-   în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate mai sus  este de 
5% din suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor.

Alte taxe locale :
           Art 486 alin (4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este 
în cuantum de 500 lei şi poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să 
poată depăşi 50% din această valoare. Taxa se face venit la bugetul local. Taxa stabilită – 530 lei 
(507 lei * 4.6%).

Art. 486 alin. (5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale - taxa de pana la 32 lei. 
Taxa stabilită este de 30 lei/mp sau fractiune de mp(28,37 lei * 4.6%).

-  Taxa pentru inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii – 5 lei .
-  Taxa placute inregistrare pentru vehicule neinmatriculate: 
                                         -mopeduri,scutere                                 16 lei (15 lei * 4.6%)
                                         -tractoare,utilaje agricole                     53 lei (51 lei * 4.6%)
                                        -carute                                                     32 lei (30,40lei * 4.6 %)
   - Taxa salon, stabilită  - 530 lei (507 lei * 4.6%)
    Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru anul 2020 se stabileste:
     a) spatiu in incinta targului – 10 lei/loc
     b) comert stradal                 - 10 lei/zi
Art. 489 alin (4)Pentru terenul agricol  nelucrat timp de 2 ani consecutiv consiliu  local poate 
majora impozitul cu pana la 500% incepand cu  al treilea an. Cota stabilită  este de 500%
Art. 489 alin (5) Consiliul  local  poate majora  impozitul cu pana la 500% pentru cladirile si 
terenurile neingrijite, situate in intravilan. Cota stabilită este de 500/%.
Majorarea se va calcula dupa adoptarea unei hotarari cu caracter individual pentru fiecare
caz ce se incadreaza in prevederile alin. (4) si (5).
          
         SANCTIUNI

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) DIN Codul Fiscal;
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) din 
Codul Fiscal.
(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 74 lei la 296 lei, 
suma   stabilită – 74 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 296 lei la 738 lei, suma 
stabilită– 296 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 345 lei la 1.673 lei, suma stabilită – 345 lei.
(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 constituie contravenţie 
şi se
sancţionează cu amendă de la 530 la 2.651 lei, suma stabilită – 530 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 administraţiei publice locale.
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