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                            T A B L O U L                        anexa nr.1 

cuprinzând valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora 
precum si amenzile aplicabile in anul 2011 

 

 IMPOZITUL SI TAXA *) PE CLADIRI 

 

VALORILE IMPOZABILE 
pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri in cazul persoanelor fizice 

Art. 251 alin. (3) 

  
Tipul cladirii 

 

Nivelurile pentru anul 2010 Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2011 
Conform  HG 956/2009 

Valoare impozabila lei/mp Valoare impozabila lei/mp 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 
încălzire (condiţii 

cumulative) 

 Cu instalatii 
de apa, 

canalizare,ele
ctrice,incalzir
e(conditii 
cumulative) 

Fara instalatii de 
apa,canalizare,electrice,in

calzire(conditii 
cumulative) 

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

806  478 806 478 

B. Cladire cu pereţi exteriori din lemn, din piatra naturala, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 

219  137 219 137 

C. Cladire - anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori 
din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate in  urma 
unui tratament termic si/sau chimic 

137     123 137 123 

D. Cladire - anexa cu pereţi exteriori din lemn, din piatra naturala, 
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic  

82  54 82 54 

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

   
   75% din 
suma care s-ar 
aplica cladirii 

 
75% din suma care s-ar 
aplica cladirii 
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 F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi 
amplasate la subsol , la demisol si/sau la mansarda , utilizate in 
late scopuri decat cel de locuinta , in oricare dintre tipurile de 
cladiri prevazute de la lit. A-D 

  50% din suma 
care s-ar 
aplica cladirii 

50% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in 
administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, 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. 
Persoanele  fizice care  au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri , majorat dupa cum urmeaza: 

a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu; 
b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu; 
c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu. 

Art.253  
 
Cotele impozitului pe cladiri datorat de catre persoanele juridice, se stabilesc astfel: 

� 1 % pentru contribuabilii care detin in proprietate constructii impozabile, situate in raza administrativ-teritoriala a com. Gura  Calitei; 
� 10% in cazul cladirilor dobandite inainte de 01.01.2007 si care, dupa aceasta data nu au fost reevaluate. 

Art. 255 Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri,datorat pe intreg anul de catre contribuabil,pana la data de 31.03.2011 se acorda bonificatie de 10%. 
 
 

 

 
 NIVELURILE  APLICATE IN  ANUL 2010 

 Rang IV Rang V 
Nivelurile aplicabile in anul 2011 

 Rang IV              Rang IV 

A 766 613 766 613 

B 613 460 613 460 

C 460 306 460 306 

D 300 153 300 153 

 
IMPOZITUL/TAXA*) PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCTII 

Art.258 alin.(2)                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 

Zona în 

cadrul 

localităţi

i 

                        Zona 
 
 
Categoria  
de  folosinţă 

NIVELURILE APLICATE IN ANUL 2010 Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2011 

Zona A Zona B 
 

Zona C 
 

Zona D 
 

Zona A 

 

Zona B 

 

Zona C 

 

Zona  D 

 

1 Teren arabil 24 18 16 13  

2 Păşune 18 16 13 11  

3 Fâneaţa 18 16 13 16  

4 Vie 40 30 24 24     



 3 

5 Livada 46 40 30 13  

6 Pădure sau alt teren cu 
vegetatie  forestieră 

24 18 16 X     

7 Teren cu ape 13 11 7  X     

8 Drumuri si cai ferate X X X x x x X 

9 Neproductiv X X X x x x x 

*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in 
administrare ori in folosinta, se stabileste 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. 



 4 

 

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERE�URILE AMPLASATE I� EXTRAVILA� 

    Art. 258 alin. (6)                                                                                                                                                                         lei/ m² 

Nr. 
Crt.       

Zona 
Categoria de folosinta 

NIVELURILE APLICATE IN ANUL FISCAL 2010 NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 2011 

Zona Zona 

   0                                 1                   
A 

                  
B 

                   
C 

              D A B C D 

   1 Teren cu constructii 27 24 22 19 27 24 22 19 

   2 Arabil 43 41 39 36 43 41 39 36 

   3 Pasune 24 22 19 17 24 22 19 17 

   4 Faneata 24 22 19 17 24 22 19 17 

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

48 46 
 

43 
 

41 
 

48 
 

46 
 

43 
 

41 
 

  5.1 Vie pana la intrarea pe rod               
X 

X X X X X X X 

   6 Livada pe rod, alta decat cea 
prevazuta la nr. crt.6.1 

 
             
48 

46 
 

43 
 

41 
 

48 
 

46 
 

43 
 

41 
 

 6.1 Livada pana la intrarea pe rod               
X 

X X X X X X X 

  7 Padure sau alt teren cu vegetatie 
forestiera, cu exceptia celui 
prevazut la nr. crt.7.1 

 
           
14 

12 
 
 

10 
 
 

7 
 
 

14 
 
 

12 
 
 

10 
 
 

7 
 
 

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

 
                
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  8 Teren cu apa, altul decat cel cu 
amenajari piscicole 

 
5 

 
4 

 
2 

 
1 

 
5 

 
4 

 
2 

 
1 

  8.1 Teren cu amenajari piscicole           29  
27 

 
24 

 
22 

 
29 
 

 
27 

 
24 

 
22 

  9 Drumuri si cai ferate               
X 

    

 10 Teren neproductiv               
X 

                   X               X 

                  *) Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in 
administrare ori in folosinta, se stabileste 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. 
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Art.260 Pentru plata cu anticipatie a impozitului /taxei pe teren,datorat pe intreg anul de catre contribuabil,pana la data de 31.03.2011 se acorda bonificatie de 10%. 
 

 
 

TAXA  ASUPRA  MIJLOACELOR  DE  TRANSPORT / IMPOZITUL PE  MIJLOACELE  DE  TRANSPORT *) 
 

 
Art.263 alin.(2)                                    I     Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică: 
 

 
Tipuri de autovehicule 

NIVELURILE APLICATE IN ANUL 
2010 

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 2011 

Suma, in lei, pentru fiecare 
grupa de 200 cm³ sau fracţiune 

din aceasta 

Suma in lei pentru fiecare grupa de 200 cm 
sau fractiune din acesta 

1.Motorete, scutere, motociiclete si autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 
1600 cm³ inclusiv 

8 8 

2.Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 1601 cm³ si 2000 cm³ inclusiv 18 18 

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm³ si 2600 cm³ inclusiv 36 72 

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm³ si 3000 cm³ inclusiv 72 144 

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm³  145 290 

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 24 

7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone 
inclusiv, precum si autoturisme de teren din productie interna 

 
30 

30 

8. Tractoare înmatriculate 18 18 

 
Art.263 alin.(4)  si art. 292 alin. (3)      Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone: 

 

 
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE APLICATE IN 
ANUL 2010 

Nivelurile aplicabile in anul 2011 

Impozitul, in lei Impozitul , in lei 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule 
cu alt 

sistem de 
suspensi

e 

Pentru  vehicule angajate 
exclusive in operatiuni de 

transport intern 

Pentru vehicule 
angajate in operatiuni 
de transport intern si 

international 
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Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule 
cu alt 
sistem 

de 
suspensi

e 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut  

Vehicul
e cu alt 
sistem 

de 
suspen

sie 

I. Vehicule cu doua axe X X     

     1. Masa peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t   0 102 0 127 

     2. Masa  peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t   102 282 127 352 

     3. Masa peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t   282 396 352 495 

     4. Masa peste 15 t   396 897 495 1121 

II. Vehicule cu trei axe    x x x x 

     1. Masa peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t   102 177 127 221 

     2. Masa peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t   177 364 221 454 

     3. Masa peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t   364 472 454 589 

     4. Masa peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t   472 727 589 908 

     5. Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t   727 1129 908 1412 

     6. Masa peste 25 t   727 1129 908 1412 

III. Vehicule cu patru axe    x x x x 

      1. Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t   472 478 589 598 

      2. Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t   478 747 598 933 

      3. Masa peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t   747 1185 933 1481 

      4. Masa peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t   1185 1758 1481 2197 

      5. Masa peste 31 t   1185 1758 1481 2197 

 

 
 
   Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone: 
Art.263 alin.(5)  si art. 292 alin.(3) 

 
 
 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată (în tone) 

NIVELURILE  APLICATE  IN ANUL 2010 NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 2011 

Impozitul in lei Impozitul in lei 

Axă/axe motoare cu 
suspensie pneumatică 

sau un echivalent 
recunoscut 

 
Axă/axe 

motoare cu 
alt sistem de 
suspensie 

Pentru vehicule 
angajate exclusive in 
operatiuni de 
transport intern  

Pentru vehicule 
angajate in 

operatiunile de 
transport intern si 

international 
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Vehicule 
cu sistem 
de 
suspensi
e 
pneumati
ca sau 
un 
echivalen
t 
recunosc
ut 

Vehicule 
cu alt 
sistem de 
suspensi
e 

Vehicule 
cu sistem 

de 
suspensi

e 
pneumati

ca sau 
un 

echivalen
t 

recunosc
ut 

Vehicule 
cu alt 

sistem de 
suspensi

e 

I. Vehicule cu 2+1 axe: x x x x x x 

      1. Masa peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t   0 0 0 0 

      2  Masa peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t   0 0 0 0 

      3. Masa peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t   0 46 0 58 

      4. Masa peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t   46 105 58 131 

      5. Masa peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t   105 246 131 307 

      6. Masa peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t   246 318 307 397 

      7. Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t   318 573 397 716 

      8. Masa peste 25 t   573 1005 716 1256 

II. Vehicule cu 2+2 axe:   x x x x 

      1. Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t   99 230 123 287 

      2. Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t   230 377 287 471 

      3. Masa peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t   377 553 471 692 

      4. Masa peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t   553 668 692 835 

      5. Masa peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t   668 1097 835 1371 

      6. Masa peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t   1097 1522 1371 1902 

      7. Masa peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t   1522 2311 1902 2888 

      8. Masa peste 36 t   1522 2311 1902 2888 

III. Vehicule cu 2+3 axe:   x x x x 

       1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t   1211 1686 1514 2107 

       2. Masa peste 38 t   1686 2291 2107 2863 

IV. Vehicule cu 3+2 axe :   x x x x 

       1. Masa  peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t   1070 1486 1338 1857 

       2. Masa peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t   1486 2055 1857 2569 

       3. Masa peste 40 t   2055 3040 2539 3800 

V. Vehicule cu 3+3 axe :   x x x x 

       1. Masa  peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t   609 737 761 921 
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       2. Masa peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t   737 1100 921 1375 

       3. Masa peste 40 t   1100 1751 1375 2186 

 
Art.263  alin.(6)                                                            Remorci, semiremorci şi rulote:  

 
Masa totala maxima autorizata 

NIVELURILE APLICATE IN ANUL 
2010 

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 
2011 

Impozitul, in lei Impozitul, in lei 

                     a) Până la 1 tonă inclusiv    8 8 

                     b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 29 29 

                     c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone  45 45 

                     d) Peste 5 tone 55 55 

 
Art. 263 alin. (7)                                                           Mijloace de transport pe apă 
 

                     1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal                       18                     18 

                     2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri                    48                      48 

                     3. Bărci cu motor                    181 181 

                     4. Nave de sport si agrement                    800 800 

                     5. Scutere de apa                     181 181 

                     6. Remorchere şi împingătoare:                     x X 

                         a) Până la 500 CP inclusiv                    482 482 

                         b) Peste 500 CP, si pana la 2000 CP inclusiv                    783 783 

                         c) Peste 2.000 CP, si pana la 4000 CP inclusiv                   1205 1205 

                         d) Peste 4.000 CP                    1928 1928 

                     7. Vapoare, pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din  aceasta                    157 157 

                     8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale                       X X 

                          a) Cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone inclusiv                   157 157 

                          b) Cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone, dar nu peste 
3000 tone 

                  241 241 

                          C) Cu capacitatea de incarcare  de peste 3.000 tone                   422 422 

  

 
Art.265 Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport,datorat pe intreg anul de catre contribuabil,pana la data de 31.03.2011 se acorda bonificatie de 
10%. 
 

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor: 
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Art.267 alin.(1) 
 

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în  
mediu urban: 
 

NIVELURILE APLICABILE  PENTRU ANUL 2011 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism Taxa, in lei 

            a) până la 150 m² inclusiv 5 

            b) între 151 şi 250 m² inclusiv 6 

            c) între 251 şi 500 m² inclusiv 8 

            d) între 501 şi 750 m² inclusiv 10 

            e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 12 

            f) peste 1.000 m² 12 + 0,01 lei /m
2
 pentru ce depaseste 1.000 m

2
 

Art.267 alin. (4) 
 
 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau  
excavări: 

 

7 

 
Art. 267 alin.(7) 

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  

7 lei pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie 

 
Art. 267 
 
 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările  
de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă,  
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie  
şi televiziune prin cablu  

10 

 
Art. 267 
 
 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de  
catre comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului,  
de către primari sau de  structurile de specialitate din  
cadrul consiliului judeţean 

13 

Art.267alin.(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură  
stradală şi adresă 
 

8 

 
Art.268alin. (1) 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru  
desfasurarea unei activitati economice 

13 

Art. 268alin.(11) Taxa pentru vizarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei 
activitati economice 

17 

Art.268 alin.(2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare 17 

Art.268 alin.(3) 
 

Taxa pentru eliberarea de:  copii heliografice de pe  
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,  
deţinute de consiliile locale 

28 lei pentru fiecare m
2
 sau fractiune de m

2
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Art.268 alin.(4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător  50 

Art.268alin. (5) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind 
desfasurarea activitatii de alimentatie publica 

300 

 

 
 
 

TAXA   PENTRU  FOLOSIREA   MIJLOACELOR   DE   RECLAMĂ   HI   PUBLICITATE 
 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 
Art. 271 alin. (2) 

VALOARILE APLICABILE  PENTRU ANUL 2011 

a) in cazul unui afisaj amplasat la locul in care persoana deruleaza o activitate 
economica 

25lei/mp sau fractiune de m
2
 

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si 
publicitate 

 20 lei/mp sau fractiune de m
2
 

 

 
  IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

 

 

Art. 275 alin.(2)   Manifestare artistica sau activitate distractiva VALOARILE APLICABILE  PENTRU ANUL 2011 

.a) în cazul videotecilor 1 lei/ m
2
 

.b) în cazul discotecilor 1 lei/ m
2
  

 ALTE TAXE LOCALE 

                                                                                                                                                                          Valorile aplicabile pentru anul 2011 

 Art. 283 alin.(1) Taxe zilnice pentru utilizarea temporara a locurilor publice                                               1 lei/mp 

. Taxa  autovehicule  lente: 

Platitori :persoanele fizice si persoanele juridice  cu domiciliul, respective sediul social , ori 

punctual de lucru pe raza comunei Gura Calitei, care detin in proprietate autovehicule lente. 

Baza de calcul: pentru fiecare vehicol  care nu intra in categoria mijloacelor de transport 

prevazute la art.263 

In categoria autovehicolelor lente intra:- mopede 

                                                               - tractor pe pneuri 

                                                               - autocositoare 

                                                               - autogreder 

                                                               - autoexcavator 

                                                               - compactor  autopropulsat 

                                                               - motostivuitoare si alte asimilate 

 

 

 

 

10 lei 

50 lei 

50 lei 

50 lei 

50 lei 

50 lei 

50 lei 

      Taxa xerox                                                            0.5 lei/foaie 
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  Taxa  inscriere vehicule lente 

       Taxa inscriere  mopede 

       Taxa inscriere vehicol tractiune animala(caruti) 

       Placute inscriere 

       Taxa inchiriere sala  Camin cultural si utilitati( vesela, tacamuri, fete de 

masa,mese,scaune) pentru nunti 

       Taxa inchiriere sala Camin cultural si utilitai(vesela,tacamuri,fete de masa, mese 

,scaune) pentru cumetrii  

      Taxa comert stradal 

 

52 lei 

                                                         26  lei 

                                                         15 lei 

                                                         26 lei 

                                                         500 lei 

                                                          250 lei 

 

                                                         10 lei 

 
 
 

SA�CTIU�I 

 

 

 

 Art.294 alin. (3)  Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a), in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza cu amenda de la 60 lei la 240 lei; 
Art.294 alin. (3)  Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. b)-d), in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 600 lei; 
Art.294 alin. (4)  Incalacarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 13600 lei in cazul persoanelor fizice; 
In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la aliniatele 3 si 4 se majoreaza cu 300%, respectiv: 
Art.294 alin. (6)  Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. b)-d), in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960 lei; 
Art.294 alin. (6)  Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a), in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza cu amenda de la 960 lei la 2400 lei; 
Art.294 alin. (4)  Incalacarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1100 lei la 5450 lei in cazul persoanelor juridice. 
 

  

 
           Mentionam faptul ca ne rezervam dreptul de a modifica valorile mentionate in tabloul anterior in conditiile in care prin acte normative speciale acestea vor fi 

modificate . 

 


