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România 

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 92 
 

privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 

cu rata inflaţiei de 3,8% 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

30 aprilie 2020, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2021 cu rata inflaţiei de 3,8%, proiect din iniţiativa Primarului; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub 

9060/20.03.2020 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul 

Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 131451/20.03.2020; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

În temeiul prevederilor: 

- art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe data de 15 

octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată; 

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

- art. 5 lit. j) şi lit. x) şi art. 87 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi prevederile Titlului IX “Impozite şi taxe locale” 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de Adresa nr. 1319 T.A./21.01.2020 emisă de Cabinetul Preşedintelui 

Institutului Naţional de Statistică, afişată pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării 

şi Administraţiei, conform căreia rata inflaţiei pentru anul 2020 este de 3,8%;  
 

Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază 

dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a institui şi de a 

percepe impozite şi taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanţarea 

activităţilor stabilite în competenţa lor, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice 

zonei, pe de altă parte, 
 

Respectând dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, 
 

În baza dispoziţiilor art. 87 alin. (3) şi (4), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) 

lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3) lit. c), art. 196 

alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă indexarea cu rata inflaţiei de 3,8% a impozitelor şi taxelor locale care 

constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, 

pentru anul 2021, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Se aprobă indexarea cu rata inflaţiei de 3,8% a limitelor minime şi maxime ale 

amenzilor aplicate de organul fiscal local, în cazul persoanelor fizice şi juridice, pentru anul 

2021, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021 şi completează Hotărârea 

Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021. 
 

Art. 4. Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu actele normative 

subsecvente în vigoare. 
 

Art. 5. Secretarul General al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 

Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali 

prezenţi. 
 

 
         CONTRASEMNEAZĂ,                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

          SECRETAR GENERAL,                                                        VICEPRIMAR,        

            Jr. Maria BRUDIU                                                                      Ing. Andaluzia LUCA                   
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                                                                                                           Anexa nr. 1 

                                                                                            la H.C.L. nr. 92/30.04.2020 

 

 

Capitolul I. Impozitul pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, calculat în 

conformitate cu prevederile art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 

Art. 1. (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi 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. Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. 

(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei 

construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, 

exprimată în lei/m2, din tabelul următor: 
 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

TIPUL CLĂDIRII 

Valoare impozabilă (lei/m2) 

Clădire cu 

instalaţii de 

apă 

canalizare, 

electrice şi 

încălzire 

(condiţii 

cumulative) 

Nivel pentru 

anul 2021 

indexat cu rata 

inflaţiei 3,8% 

Clădire fără 

instalaţii de 

apă, 

canalizare, 

electrice sau 

încălzire 

Nivel pentru 

anul 2021 

indexat cu rata 

inflaţiei 3,8% 

  2020 2021 2020 2021 

 

A. 

Clădire cu cadre din beton armat sau 

cu pereţi exteriori din cărămidă arsă 

sau orice alte materiale rezultate în 

urma unui tratament termic şi/sau 

chimic  

1046 1085,75 628 651,86 

 

B. 

Clădire cu pereţi exteriori din lemn, 

din piatră naturală, din cărămidă 

nearsă, din vălătuci sau orice alte 

materiale nesupuse unui tratament 

termic şi/sau chimic 

314 325,93 209 216,94 

 

 

C. 

Clădire-anexă cu cadre din beton 

armat sau cu pereţi exteriori din 

cărămidă arsă sau din orice alte 

materiale rezultate în urma unui 

tratament termic şi/sau chimic 

209 216,94 183 189,95 

 

 

D. 

Clădire-anexă cu pereţi exteriori din 

lemn, din piatră naturală, din 

cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 

orice alte materiale nesupuse unui 

131 135,98 78 80,96 
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tratament termic şi/sau chimic 

 

E. 

În cazul contribuabilului care deţine la 

aceeaşi adresă încăperi amplasate la 

subsol, demisol şi/sau mansardă, 

utilizate ca locuinţă, în oricare dintre 

tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

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 deţine la 

aceeaşi adresă încăperi amplasate la 

subsol, demisol şi/sau mansardă, 

utilizate în alte scopuri decât cel de 

locuinţă, 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 
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Capitolul II. Impozitul/taxa pe teren, calculat(ă) în conformitate cu prevederile art. 465 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

Art. 2. (1) Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul 

localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării 

făcute de consiliul local. 

(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 
Impozitul pentru anul 2020 

conform H.C.L. nr. 252/2019 

Impozitul pentru anul 2021 

indexat cu rata inflaţiei 3,8% 

 2020 - lei/ha 2021 - lei/ha 

A 7900 8200,20 

B 5511 5720,42 

C 3488 3620,54 

D 1844 1914,07 

 

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de 

folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 

suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest 

rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5). 

(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul 

următor, exprimate în lei pe hectar: 
 

Nr. 

crt  Zona A Zona B Zona C Zona D 

 

 
 

Categoria 
de 

folosinţă 

Impozitul 

pentru 

anul 2020 

conform 

H.C.L. 

252/ 2019 

Impozitul 

pentru 

anul 2021 

indexat 

cu rata 

inflaţiei 

3,8% 

Impozitul 

pentru 

anul 2020 

conform 

H.C.L. 

252/ 2019 

Impozitul 

pentru 

anul 2021 

indexat 

cu rata 

inflaţiei 

3,8% 

Impozitul 

pentru 

anul 2020 

conform 

H.C.L. 

252/ 2019 

Impozitul 

pentru 

anul 2021 

indexat 

cu rata 

inflaţiei 

3,8% 

Impozitul 

pentru 

anul 2020 

conform 

H.C.L. 

252/ 2019 

Impozitul 

pentru 

anul 2021 

indexat cu 

rata 

inflaţiei 

3,8% 

1. Teren 
arabil 

29 30,10 22 22,84 20 20,76 16 16,61 

2. Păşune 22 22,84 20 20,76 16 16,61 14 14,53 

3. Fâneaţă 22 22,84 20 20,76 16 16,61 14 14,53 

4. Vie 48 49,82 37 38,41 29 30,10 20 20,76 

5. Livadă 55 57,09 48 49,82 36 37,37 29 30,10 
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6. 

Pădure sau 

alt teren cu 

vegetaţie 

forestieră 

29 30,10 22 22,84 20 20,76 16 16,61 

7. 
Teren cu 

ape 

16 16,61 14 14,53 8 8,30 0 0 

8. 
Drumuri şi 

căi ferate 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9. 
Teren 

neproductiv 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător 

prevăzut în următorul tabel: 

Denumirea localităţii Rangul Municipiului Tulcea Coeficientul de corecţie 

Tulcea II 4,00 
 

(6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 

suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, 

înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (7): 
 

 

Nr. 

crt. 

CATEGORIA DE 

FOLOSINŢĂ 

Impozitul pentru anul 2020 

conform H.C.L. nr. 252/2019 

ZONA (LEI/HA) 

Impozitul pentru anul 2021 

indexat cu rata inflaţiei 3,8% 

ZONA (LEI/HA) 

0 1 A B C D A B C D 

1. Teren cu construcţii 32 29 27 23 33,22 30,10 28,03 23,87 

2. Teren arabil 52 50 47 44 53,98 51,90 48,79 45,67 

3. Păşune 29 27 23 21 30,10 28,03 23,87 21,80 

4. Fâneaţă 29 27 23 21 30,10 28,03 23,87 21,80 

5. Vie pe rod, alta decât cea 

prevazută la nr. crt. 5.1 

58 55 52 50 60,20 57,09 53,98 51,90 

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

 

6. 

Livada pe rod, alta decât 

cea prevazută la  

nr. crt. 6.1 

59 55 52 50 61,24 57,09 53,98 51,90 

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

7. Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră cu 

excepţia celui prevăzut la 

nr. crt. 7.1 

17 15 13 8 17,65 15,57 13,49 8,30 

7.1. Pădure în vârstă de până 

la 20 de ani şi pădure cu 

rol de producţie 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Teren cu apă, altul decât 

cel cu amenajări piscicole 

6 5 2 1 6,23 5,19 2,08 1,04 

8.1. Teren cu amenajări 

piscicole 

36 32 29 27 37,37 33,22 30,10 28,03 

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

10. Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

(7) Coeficientul de corecție, stablilit în funcție de rangul localității și zona în care este amplasat 

terenul, este prevăzut în următorul tabel: 
 

 

Zona în cadrul localităţii 
RANGUL LOCALITĂŢII 

MUNICIPIUL TULCEA - RANGUL II 

A 2,40 

B 2,30 

C 2,20 

D 2,10 
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Capitolul III. Impozitul pe mijloacele de transport, calculat în conformitate cu prevederile  

art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

Art. 3. (1) Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de 

transport. 
(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează 

în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din 

aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor, astfel: 
 

 

 

 

Tipul mijlocului de transport 

Impozitul pentru 

anul 2020 conform 

H.C.L.  

nr. 252/2019 

Impozitul pentru 

anul 2021 indexat 

cu rata inflaţiei  3,8 

% 

lei/200 cm3 sau 

fracţiune 

lei/200 cm3 sau 

fracţiune 

I. Vehicule înmatriculate 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv 

8 8,30 

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de peste 1600 cm3 

9 9,34 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3, 

inclusiv 

19 19,72 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3, 

inclusiv 

75 77,85 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între  2.601 cm3 şi 3.000 

cm3, inclusiv 

151 156,74 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 303 314,51 

7. Autobuze, autocare, microbuze 25 25,95 

8. Alte autovehicule cu masă totală maximă autorizată de până la 12 

tone inclusiv 

31 32,18 

9. Tractoare înmatriculate 19 19,72 

II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică  lei/200  cm3 

1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4 4,15 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 6,23 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată  157 lei/an 162,97 lei/an 
 

(3) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 

tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
 

 

 

 

Numărul de axe şi greutatea brută 

încărcată maximă admisă 

 

 

 

 

 

Impozitul pentru anul 2020 

conform H.C.L. nr. 252/2019 

(în lei/an) 

Impozitul pentru anul 2021 

indexat cu rata inflaţiei 

3,8% (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 

de suspensie 

pentru axele 

motoare 

Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 

de suspensie 

pentru axele 

motoare 

I. Autovehicule cu 2 axe 

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică 

de 13 tone 

0 149 0 154,66 

2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică 

de 14 tone 

149 413 154,66 428,69 
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3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică 

de 15 tone 

413 581 428,69 603,08 

4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică 

de 18 tone 

581 1315 603,08 1364,97 

5. Masa de cel puţin 18 tone 581 1315 603,08 1364,97 

II. Autovehicule cu 3 axe 

1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică 

de 17 tone 

149 259 154,66 268,84 

2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică 

de 19 tone 

259 532 268,84 552,22 

3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică 

de 21 tone 

532 691 552,22 717,26 

4. Masa de cel puţin 21 de tone, dar mai 

mică de 23 tone 

691 1066 717,26 1106,51 

5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică 

de 25 tone 

1066 1656 1106,51 1718,93 

6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică 

de 26 tone 

1066 1656 1106,51 1718,93 

7. Masa de cel puţin 26 de tone  1066 1656 1106,51 1718,93 

III. Autovehicule cu 4 axe 

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică 

de 25 tone 

691 701 717,26 727,64 

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică 

de 27 tone 

701 1094 727,64 1135,57 

3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică 

de 29 tone 

1094 1737 1135,57 1803,01 

4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică 

de 31 tone 

1737 2577 1803,01 2674,93 

5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică 

de 32 tone 

1737 2577 1803,01 2674,93 

6. Masa de cel puţin 32 tone  1737 2577 1803,01 2674,93 

 

(4) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport marfă cu 

masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone - impozitul este egal cu suma corespunzătoare 

prevăzută în tabelul următor: 
 

 

 

 

 

Numărul de axe şi greutatea brută 

încărcată maximă admisă 

Impozitul pentru anul 2020 

conform H.C.L. nr. 252/2019 

(în lei/an) 

Impozitul pentru anul 2021 

indexat cu rata inflaţiei 

3,8% (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 

de suspensie 

pentru axele 

motoare 

Ax(e) 

motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatică 

sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 

de suspensie 

pentru axele 

motoare 

I. Vehicule cu 2 + 1 axe 

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică 

de 14 tone 

0 0 0,00 0,00 

2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică 

de 16 tone 

0 0 0,00 0,00 

3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică 0 67 0,00 69,55 
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de 18 tone 

4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică 

de 20 tone 

67 154 69,55 159,85 

5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică 

de 22 tone 

154 360 159,85 373,68 

6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică 

de 23 tone 

360 465 373,68 482,67 

7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică 

de 25 tone 

465 840 482,67 871,92 

8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică 

de 28 tone 

840 1473 871,92 1528,97 

9. Masa de cel puţin 28 de tone  840 1473 871,92 1528,97 

II. Vehicule cu 2 + 2 axe 

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică 

de 25 tone 

144 336 149,47 348,77 

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică 

26 tone 

336 552 348,77 572,98 

3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică 

de  28 de tone 

552 811 572,98 841,82 

4. Masa de cel puţin  28 de tone, dar mai 

mică  de 29 de tone 

811 979 841,82 1016,20 

5. Masa de cel puţin 29 de tone, dar mai 

mică  de 31 de tone 

979 1608 1016,20 1669,10 

6. Masa de cel puţin 31 de tone, dar mai  

mică de 33 de tone 

1608 2231 1669,10 2315,78 

7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică 

de 36 tone 

2231 3388 2315,78 3516,74 

8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică 

de 38 tone 

2231 3388 2315,78 3516,74 

9. Masa de cel puţin 38 tone  2231 3388 2315,78 3516,74 

III. Vehicule cu 2 + 3 axe 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică 

de 38 tone 

1776 2472 1843,49 2565,94 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică 

de 40 tone 

2472 3359 2565,94 3486,64 

3. Masa de cel puţin 40 tone  2472 3359 2565,94 3486,64 

IV. Vehicule cu 3 + 2 axe 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică 

de 38 tone 

1569 2179 1628,62 2261,80 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică 

de 40 tone 

2179 3014 2261,80 3128,53 

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică 

de 44 tone 

3014 4458 3128,53 4627,40 

4. Masa de cel puţin 44 tone  3014 4458 3128,53 4627,40 

V.Vehicule cu 3 + 3 axe 

1. Masa de cel puţin  36 tone, dar mai mică 

de 38 tone 

892 1079 925,90 1120,00 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică 

de 40 tone 

1079 1613 1120,00 1674,29 

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică 

de 44 tone 

1613 2567 1674,29 2664,55 
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4. Masa de cel puţin 44 tone  1613 2567 1674,29 2664,55 
 

(5) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de 

autovehicule prevăzută la alin. (4) - impozitul este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 

 
Masa totală maximă autorizată 

Impozitul pentru anul 2020 

conform H.C.L. nr. 252/2019 

(în lei/an) 

Impozitul pentru anul 2021 

indexat cu rata inflaţiei 

3,8% (în lei/an) 

1. Până la 1 tonă, inclusiv 9 9,34 

2. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 36 37,37 

3. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 54 56,05 

4. Peste 5 tone 67 69,55 
 

(6) În cazul mijloacelor de transport pe apă - impozitul este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 

 

Mijlocul de transport pe apă 

Impozitul pentru anul 2020 

conform H.C.L. 252/2019 

(în lei/an) 

Impozitul pentru anul 

2021 indexat cu rata 

inflaţiei 3,8% (în lei/an) 

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

personal 

22 22,84 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 59 61,24 

3. Bărci cu motor 220 228,36 

4. Nave de sport şi agrement  

a) ambarcaţiune de agrement deschisă fără punte 175 181,65 

b) ambarcaţiune de agrement cu punte fără cabine de 

locuit 

264 274,03 

c) ambarcaţiune de agrement cu cabine de locuit până la 

6 locuri, inclusiv 

315 326,97 

d) ambarcaţiune de agrement cu cabine de locuit între  

7 - 13 locuri, inclusiv 

437 453,61 

e) ambarcaţiune de agrement cu cabine de locuit între  

14 - 40 locuri inclusiv 

699 725,56 

f) ambarcatiune de agrement cu cabine de locuit peste 

41 locuri  

1170 1214,46 

g) iahturi 1170 1214,46 

h) alte ambarcaţiuni de sport şi agrement care nu sunt 

prevăzute la lit. a) - g) 

1170 1214,46 

5. Scutere de apă 220 228,36 

6. Remorchere şi împingătoare: 

a) până la 500 CP, inclusiv 585 607,23 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 951 987,14 

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1462 1517,56 

d) peste 4.000 CP 2240 2325,12 

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din 

acesta 

190 197,22 

8. Ceamuri, slepuri şi barje fluviale: 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, 

inclusiv 

190 197,22 

b ) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi 

până la 3.000 tone, inclusiv; 

293 304,13 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 513 532,49 

9. Nave de pescuit, gabare, poduri, bacuri plutitoare, 

pontoane de acostare: 
 

a) cu lungimea de până la 10 m; 263 272,99 
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b) cu lungime de peste 10 m. 1170 1214,46 
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Capitolul IV. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, calculată în 

conformitate cu prevederile art. 474 din Legea nr. 227/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

cu modificările şi completările ulterioare 
 

 

Art. 4. Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie prevăzute de 

Codul fiscal trebuie să plătească o taxă la Serviciul Impozite şi Taxe Tulcea, înainte de a i se elibera 

certificatul, avizul sau autorizaţia necesară. 
 

 

 

Tipul de taxă 

Valoarea stabilită 

pentru anul 2020 

conform H.C.L.  

nr. 252/2019 

 

Nivelul pentru anul 

2021 indexat cu rata 

inflaţiei 3,8%  

1. Taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism 

în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită 

(art. 474 alin. 1 din Legea nr. 227/2015) 

 

a) până la 150 m2, inclusiv 6 6,23 

b) între 151 – 250 m2, inclusiv 7 7,27 

c) între 251 – 500 m2, inclusiv 9 9,34 

d) între 501 – 750 m2, inclusiv 13 13,49 

e) între 751 – 1.000 m2, inclusiv 15 15,57 

f) peste 1.000 m2 15 + 0,01 lei/m2 

pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m2 

15,57+ 0,01 lei/m2 

pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m2 

2. Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism 

de către comisia de urbanism şi amenajarea 

teritoriului, de către primari sau de  structurile de 

specialitate (art. 474 alin. 4 din Legea nr. 227/2015)  

 

16 

 

16,61 

3. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau 

excavări necesare lucrărilor de cercetare şi 

prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor 

geotehnice şi a studiilor privind ridicările 

topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări 

(art. 474 alin. 10 din Legea nr. 227/2015) - lei/m2 teren  

afectat  

 

 

8 

 

 

8,30 

4. Taxă 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 din 

Legea nr. 227/2015) - lei/m2 ocupat de construcţie  

 

 

8 

 

 

8,30 

5. Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii privind 

lucrările de racorduri şi branşamente la reţele 

publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 

electrică, telefonie şi televiziune prin cablu (art. 474 

alin. 15 din Legea nr. 227/2015) - lei pe fiecare 

racord/branşament 

 

 

14 

 

 

14,53 

6. Taxă pentru eliberarea certificatului de 

nomenclatură stradală şi adresă (art. 474 alin. 16 din 

Legea nr. 227/2015)  

 

4 

 

4,15 
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Capitolul V. Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi economice, 

calculate conform art. 475 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 

Art. 5. (1) Persoanele care desfăşoară o activitate economică în raza administrativ-teritorială a 

municipiului Tulcea, activitate ce este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi 

alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării 

activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului 

Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională 

- CAEN, datorează bugetului local o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 

desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de: 

a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv; 
b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2. 

(2) Nivelul taxei prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. 
(3) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care persoana 

îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către Primarul Municipiului Tulcea. 
(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local. 
(5) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de 

comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile locale. 
 

1. Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei de 

funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 

(art. 475 alin. 3 din Legea nr. 227/2015) 

 

 

Valoarea stabilită 

pentru anul 2020 

conform H.C.L.  

nr. 252/2019 

 

Nivelul pentru anul 

2021 indexat cu rata 

inflaţiei 3,8% 

1.A. Unităţi de alimentaţie publică permanente 

 

Grupa 561 

Restaurante 

 

Clasa 5610 

Restaurante 

Cu o suprafaţă mai mică şi egală cu  

50 mp,  (inclusiv terasa aferentă unităţii) 

837 868,81 

Cu o suprafaţă cuprinsă între 51-100 mp 

(inclusiv terasa aferentă unităţii) 

1046 1085,75 

Cu o suprafaţă cuprinsă între 101-150 mp 

(inclusiv terasa aferentă unităţii) 

1569 1628,62 

Cu o suprafaţă cuprinsă între 151-200 mp 

(inclusiv terasa aferentă unităţii) 

2092 2171,50 

Cu o suprafaţă cuprinsă între 201-250 mp 

(inclusiv terasa aferentă unităţii) 

2615 2714,37 

Cu o suprafaţă cuprinsă între 251-300 mp 

(inclusiv terasa aferentă unităţii) 

3243 3366,23 

Cu o suprafaţă cuprinsă între 301-500 mp 

(inclusiv terasa aferentă unităţii) 

3781 

 

3924,68 

Cu o suprafaţă egală sau mai mare de  

501 mp (inclusiv terasa aferentă unităţii) 

5230 5428,74 

Grupa 563 

Baruri şi alte 

activităţi de servire a 

băuturilor 

 

Clasa 5630 

Baruri şi alte 

activităţi de servire a 

băuturilor 

Cu o suprafaţă mai mică şi egală cu 100 mp 

(inclusiv terasa aferentă unităţii) 

1569 1628,62 

Cu o suprafaţă cuprinsă între  

101-200 mp (inclusiv terasa aferentă unităţii) 

2092 2171,50 

Cu o suprafaţă cuprinsă între  

201-500 mp (inclusiv terasa aferentă unităţii) 

2615 2714,37 

Cu o suprafaţă egală sau mai de  

501 mp (inclusiv terasa aferentă unităţii) 

4184 4342,99 
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1.B. Unităţi de alimentaţie publică estivale şi a activităţilor recreative şi distractive 

 

Grupa 561 

Restaurante 

 

Clasa 5610 

Restaurante 

Unitate estivală cu o suprafaţă mai mică şi 

egală cu 100mp (inclusiv terasa aferentă 

unităţii) 

680 705,84 

Unitate estivală cu o suprafaţă cuprinsă între  

101 mp şi 200 mp (inclusiv terasa aferentă 

unităţii) 

1464 1519,63 

Unitate estivală cu o suprafaţă cuprinsă între  

201 mp şi 500 mp (inclusiv terasa aferentă 

unităţii) 

1883 1954,55 

Unitate estivală cu o suprafaţă mai mare şi 

egală cu 501 mp (inclusiv terasa aferentă 

unităţii) 

4184 4342,99 

Grupa 563 

Baruri şi alte activităţi 

de servire a băuturilor 

 

Clasa 5630 

Baruri şi alte activităţi 

de servire a băuturilor 

 

Unitate estivală cu o suprafaţă mai mică sau 

egală cu 100 mp (inclusiv terasa aferentă 

unităţii) 

1046 1085,75 

Unitate estivală cu o suprafaţă cuprinsă între 

101 mp şi 500 mp (inclusiv terasa aferentă 

unităţii) 

1569 1628,62 

Unitate estivală cu o suprafaţă mai mare sau 

egală cu 501 mp (inclusiv terasa aferentă 

unităţii 

4184 4342,99 

Grupa 932 

Alte activităţi 

recreative şi 

distractive 

 

Clasa 9321 

Bâlciuri, parcuri şi 

alte distracţii 

Unitate cu o suprafaţă mai mică sau egală cu 

200 mp  

523 542,87 

Unitate cu o suprafaţă cuprinsă între 201 mp şi 

400 mp 

837 868,81 

Unitate cu o suprafaţă cuprinsă între 401 mp şi 

500 mp 

1046 1085,75 

Unitate cu o suprafaţă mai mare sau egală cu 

501 mp  

2092 2171,50 

Grupa 932 

Alte activităţi 

recreative şi 

distractive 

 

Clasa 9329 

Alte activităţi 

recreative şi 

distractive n.c.a. 

 

Unitate cu o suprafaţă mai mică sau egală cu 

200 mp  

523 542,87 

Unitate cu o suprafaţă cuprinsă între 201 mp şi 

400 mp  

837 868,81 

Unitate cu o suprafaţă cuprinsă între 401 mp şi 

500 mp 

1046 1085,75 

Unitate cu o suprafaţă mai mare sau egală cu 

501 mp  

2092 2171,50 

2.Taxă pentru eliberarea autorizațiilor sau avizelor pentru 

desfăşurarea activităţii de comerţ stradal în municipiul Tulcea 

(H.C.L. nr. 145/2017, modificată şi completată prin H.C.L.  

nr. 240/2018 şi prin H.C.L. nr. 295/2018) 

Valoarea stabilită 

pentru anul 2020 

conform H.C.L.  

nr. 252/2019 

 

Nivelul pentru anul 

2021 indexat cu rata 

inflaţiei 3,8% 

Autorizaţie de comerţ stradal 151 156,74 

Aviz comerţ stradal 113 117,29 

Aviz comercializare mărţişoare  56 58,13 

3. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei pentru funcţionarea pieţelor 

în municipiul Tulcea - Autorizaţie funcţionare pieţe (H.C.L. nr. 

117/2005, modificată şi completată prin H.C.L.  

133 138,05 
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nr. 263/2018) 

4. Taxă pentru eliberarea Acordului de funcţionare pentru 

desfăşurărea activităţii de comercializare a produselor care 

înlocuiesc substanţele stupefiante şi psihotrope - Acord de 

funcţionare (H.C.L. nr. 293/2010, modificată şi completată prin H.C.L. 

nr. 267/2018) 

10460 10857,48 

5. Taxă pentru autorizarea activităţilor economico-productive, de 

turism şi de agrement, desfăşurate pe teritoriul comun al 

municipiului Tulcea şi al Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” 

(H.C.L. nr. 34/2012, modificată şi completată prin H.C.L.  

nr. 264/2018) 

Valoarea stabilită 

pentru anul 2020 

conform H.C.L.  

nr. 252/2019 

 

Nivelul pentru anul 

2021 indexat cu rata 

inflaţiei 3,8% 

Pescuit şi valorificare resurse acvatice 

- persoane fizice  

- persoane juridice  

 

105 

314 

 

108,99 

325,93 

Recoltare resurse vegetale regenerabile 

- persoane fizice  

- persoane juridice 

 

52 

157 

 

53,98 

162,97 

Piscicultură  3 lei/ha/luciu de apă 3,11 lei/ha/luciu de 

apă 

Vânătoare  628 lei/asociaţie 651,86 lei/asociaţie 

Transport tehnologic de mărfuri cu nave: 

- până la 10 tone inclusiv  

- peste 10 tone  

 

209 

418 

 

216,94 

433,88 

Fotografiere în scop comercial 209 216,94 

Filmare în scop comercial  1046 1085,75 

Alte activităţi economice  314 lei/activitate 325,93 lei/activitate 

Agricultură 0 0 

Creşterea animalelor (inclusiv apicultura)  0 0 

Turism (cazare/campare şi trasee – drumeţii) 0 0 

Transport cu ambarcaţiuni/nave în scop turistic pe trasee autorizate 0 0 

6. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei  sanitare de funcţionare (art. 

475 alin. 1 din Legea nr.227/2015) 

21 21,80 

7. Taxă pentru eliberarea atestatului de producător (art. 5 alin. 2 din 

Legea nr. 145/2014 şi art. 475  alin. 2 din Legea nr.227/2015) 

84 87,19 

8. Taxă pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor 

din sectorul agricol (art. 5 alin. 2 din Legea 

nr. 145/2014 şi art. 475 alin. 2 din Legea nr. 227/2015) 

21 21,80 
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Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate - calculată în 

conformitate cu prevederile art. 478 din Legea nr. 227/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

Art. 6. (1) Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi 

publicitate într-un loc public pe raza Municipiului Tulcea datorează o taxă anuală prevăzută în prezentul 

articol către bugetul local al Municipiului Tulcea. 

(2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea 

numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau 

publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel: 
 

 

 

 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

Valoarea stabilită 

pentru anul 2020 

conform  

H.C.L. nr. 252/2019  

(lei/m2/an) 

Nivelul pentru 

anul 2021 indexat 

cu rata inflaţiei 

3,8% (lei/m2/an)  

1. În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o 

activitate economică (art. 478 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 227/2015) 

33 34,25 

2. În cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru 

reclamă şi publicitate (art. 478 alin. 2 lit. b) din Legea nr.227/2015)  

24 24,91 

 

Capitolul VII. Taxe speciale - stabilite în conformitate cu prevederile art. 484 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare 

Art. 7. Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 

juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale pot adopta taxe speciale. 
 
 

 

 

    

 

Categorie taxă 

Valoarea stabilită 

pentru anul 2020 

conform H.C.L. nr. 

252/2019  (lei) 

Nivelul pentru anul 

2021 indexat cu 

rata inflaţiei 3,8% 

(lei)  

1. Taxă pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun  

înmatriculării (stabilită prin H.C.L. nr. 278/2009) 

a) pentru vehicule cu masa autorizată până la 750 kg. 38 39,44 

b) pentru vehicule cu masa autorizată cuprinsă între 750 - 3500 kg. 50 51,90 

c) pentru vehicule cu masa autorizată mai mare de 3500 kg. 84 87,19 

2. Taxă eliberare certificat de înregistrare a vehiculelor care nu se 

supun înmatriculării (stabilită prin H.C.L. nr. 278/2009) 

50 51,90 

3. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de transport persoane/bunuri  

în regim de taxi (stabilită prin H.C.L. nr. 69/2008) 

a) taxă pentru eliberarea autorizaţiei de transport persoane/bunuri în 

regim de taxi 

86 89,27 

b) taxă pentru eliberarea autorizaţiei taxi 86 89,27 

c) taxă pentru vizarea autorizaţiei de transport 43 44,63 

d) taxă pentru prelungirea autorizaţiei taxi 43 44,63 

e) taxă pentru eliberarea/prelungirea autorizaţiei de dispecerat taxi 213 221,09 

4. Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor necesare efectuării serviciului 

public de transport local în municipiul Tulcea (stabilită prin  

H.C.L. nr. 205/2019 

a) taxă reprezentând contravaloarea licenţei de traseu pentru serviciul 

public de transport local de persoane prin curse regulate 

86 89,27 

b) taxă pentru eliberarea copiei conforme a autorizaţiei de transport 86 89,27 

c) taxă pentru prelungirea copiei conforme a autorizaţiei de transport 43 44,63 
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6. Taxă pentru activitatea de stare civilă  

Taxă pentru îndeplinirea procedurilor de divorţ pe cale administrativă  
523 542,87 

 

7. Taxă privind emiterea acordului pentru ocuparea sau afectarea  

temporară a terenurilor şi drumurilor publice (H.C.L. nr. 267/2003) 

a) Taxă acord în regim normal pentru persoane fizice 30 31,14 

b) Taxă acord în regim normal pentru persoane juridice 61 63,32 

c) Taxă acord în regim de urgenţă pentru persoane fizice 45 46,71 

d) Taxă acord în regim de urgenţă pentru persoane juridice 90 93,42 

8. Taxă pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală  

lei/certificat 4 4,15 

9. Taxă pentru publicitate sonoră şi foc de artificii 

 (stabilite prin H.C.L. nr. 279/2009 şi H.C.L. nr.164/2008) 

a) publicitate sonoră cu mijloace mobile/zi 628/zi  651,86 

b) joc de artificii/eveniment 314/eveniment 325,93 

10. Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri  

cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deţinute de  

Consiliul Local al Municipiului Tulcea (art. 486 alin. 5 din Legea nr.227/2015) 

lei/copie 33 34,25 

11. Taxă pentru eliberarea de copii ale actelor existente în arhiva  

U.A.T. Municipiul Tulcea 

 

a) pentru persoane fizice 

4 lei/filă A4 

5 lei/filă A3 

6 lei/filă A2 

4,15 lei/filă A4 

5,19 lei/filă A3 

6,23 lei/filă A2 

 

b) pentru persoane juridice 

5 lei/filă A4 

6 lei/filă A3 

7 lei/filă A2 

5,19 lei/filă A4 

6,23 lei/filă A3 

7,27 lei/filă A2 

12. Taxă de tratare mecano-biologică a deșeurilor degradabile (T.M.B.) 

(H.C.L. nr. 252/2019) 

 

lei/an/persoană 26 26,99 

13. Taxa de habitat  

(art. 484 din Legea nr. 227/2015 şi H.C.L. nr. 252/2019) 

lei/an/persoană 156 161,93 
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                                                                                    Anexa nr. 2 

                                                                                            la H.C.L. nr. 92/30.04.2020 

 

 

Indexarea amenzilor aplicate persoanelor fizice şi persoanelor juridice, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Art. 1. Limitele minime şi maxime ale amenzilor aplicate persoanelor fizice 

 

 

Art. 493 alin. 

(3) din Codul 

fiscal 

a) Contravenţiile prevăzute la art. 493 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal 

se sancţionează cu amendă de la 75,77 lei la 303,10 lei. 

b) Contravenţiile prevăzute la art. 493 alin. (2) lit. b) se sancţionează 

cu amendă de la 303,10 lei la 755,66 lei. 

 

Art. 493 alin. 

(4) din Codul 

fiscal 

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 352,92 lei la 1713,74 lei. 

 

Art. 2. Limitele minime şi maxime ale amenzilor aplicate persoanelor juridice 

 

 

 

Art. 493 alin. 

(5) din Codul 

fiscal 

a) Contravenţiile prevăzute la art. 493 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal 

se sancţionează cu amendă de la 304,13 la 1211,35 lei. 

b) Contravenţiile prevăzute la art. 493 alin. (2) lit. b) se sancţionează 

cu amendă de la 1211,35 lei la 3022,66 lei. 

 

 

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 1411,68 lei la 6852,88 lei. 

 

Art. 493 alin. 

(41) din Codul 

fiscal 

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 542,87 la 2714,37 lei. 

 

 

Art. 3. Contravenţiilor prevăzute în prezenta Anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 

15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a 

jumătate din minimul amenzii. 
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