
1 
 

ROMANIA                                                                                                             VIZAT                                                                                                          

JUDEŢUL ARAD                                                                                             SECRETAR 

MUNICIPIUL ARAD                                                                                   Lilioara Stepanescu 

CONSILIUL LOCAL                                                                               

 

Nr. 339/26.09.2018 

PROIECT 

HOTĂRAREA nr._____ 

din _________ 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019     

 

  

Având în vedere  iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive, 

înregistrată cu nr.70151/26.09.2018; 

Ținând seama de Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul  fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.351/2015 privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, 

În conformitate cu  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.153/2016 privind 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.351/2015 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, 

Ținând seama de  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.470/2016 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.511/2017 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Arad nr.22/2018,  

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.176/2018  privind aprobarea 

impozitelor și taxelor locale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local care se indexează 

anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2019, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.219/2018 privind modificarea 

și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.351/2015 privind stabilirea impozitelor 

și taxelor locale pentru anul 2016, 

Având în vedere raportul Biroului Juridic, Contestații din cadrul Direcţiei Venituri a Primăriei 

Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 70153/26.09.2018;________________, 

Luând în considerare raportul Arhitect- șef- Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții 

nr.ad.175221/A2/21.05.2018, 

Ținând cont de adresa Direcției de Asistență Socială Arad nr.10938/14.06.2018, 

Având în vedere referatele Direcției Generale Poliția Locală Arad nr.44564/14.06.2018 și 

nr.71277/01.10.2018, 

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Arad, 

Adoptarea hotărârii cu___ voturi pentru și ___abțineri (___prezenți din totalul de 23). 

 În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”,  alin. (4) lit. „c”, alin. (9), art. 45 alin.(2) lit.”c” și art. 

115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

H O T Ă R ĂȘTE 

 

Art. I – Impozitele şi taxele locale, cuantumul acestora, precum și facilitățile acordate la plata 

impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2019 sunt cele prevăzute în Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Arad nr.351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, actualizată,  

cu următoarele modificări și completări: 

1. Art.1, lit.g), alin.2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

” În aceeaşi situaţie se regăsesc şi contribuabilii care au dobândit clădiri şi construcţii după data de 

01.01.2016.”. 
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2. După art. 3 se introduce un nou articol cu nr. 3^1 cu următorul cuprins: 

” (1) Impozitul pe clădirile neîngrijite situate în intravilan se majorează astfel: 

a) cu 100% , pentru clădirile cu un punctaj procentual între 25,1%-30%; 

b) cu 200% , pentru clădirile cu un punctaj procentual între 30,01%-40%; 

c) cu 300% , pentru clădirile cu un punctaj procentual între 40,01%-50%; 

d) cu 400% , pentru clădirile cu un punctaj procentual între 50,01%-70%; 

e) cu 500% , pentru clădirile cu un punctaj procentual mai mare de 70,01%. 

(2) Impozitul  pe terenurile neîngrijite, situate în intravilan se majorează cu 250 %.  

Impozitul pe clădiri și teren se majorează în condițiile Hotărârii de Consiliu al municipiului Arad 

nr.235/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului 

pentru clădirile/terenurile neîngrijite și terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutivi de pe raza 

municipiului Arad.” 

3. Anexa nr.1, CAPITOLUL II-IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI,  VALORILE 

IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată pentru clădirile rezidențiale și clădirile -

anexă aparținând persoanelor fizice se modifică și va avea următorul cuprins: 

”  

 

N

r. 

crt. 

Tipul cladirii Valoarea impozabilă lei/m2 

pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea 

persoanelor fizice 

art. 457 alin.(2) 

Valoarea impozabilă  pentru 

anul 2018- lei/mp- 

Valoarea impozabilă  pentru anul 

2019- lei/mp- 

Cu 

instalații de apă, 

canalizare, 

electrice și 

încălzire 

(condiții 

cumulative) 

 

Fără 

instalații de apă, 

canalizare, 

electrice sau 

încălzire 

 

Cu instalații 

de apă, canalizare, 

electrice și încălzire 

(condiții 

cumulative) 

Fără 

instalații de apă, 

canalizare, electrice 

sau încălzire 

 

1  A. Clădire 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 

1000 

 

600 

 

1013,00 607,80 

2 B. Clădire cu 

pereţii exteriori din 

lemn, din piatră 

naturală, din 

cărămidă nearsă, din  

vălătuci sau din orice 

alte materiale 

nesupuse  unui 

tratament termic 

şi/sau chimic              

300 

 

200 

  

303,90 202,60 

3 C. Clădire-

anexă cu cadre din 

beton armat sau cu 

pereţi exteriori din 

200 

 

175 

 

202,60 177,27 
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cărămidă arsă sau din 

orice alte materiale 

rezultate în urma 

unui  tratament 

termic şi/sau chimic 

4 D. Clădire-

anexă cu pereţii 

exteriori din lemn, 

piatră naturală, din 

cărămidă nearsă, din  

vălătuci sau din orice 

alte materiale 

nesupuse  unui 

tratament termic 

şi/sau chimic 

125 

 

75 

 

126,62 75,97 

E) În cazul 

contribuabilului care 

deţine la aceeaşi adresă 

încăperi amplasate la 

subsol, la demisol şi/sau 

la 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, la demisol şi/sau 

la 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 

” 

4. Anexa nr.1, CAPITOLUL IV-IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT: A) 

Pentru mijloacele de transport cu tracțiune mecanică, nr. crt. 5-7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”  

Nr. 

crt. 

Mijloace de transport cu tracțiune 

mecanică 

Impozitul pe mijloacele de transport – autovehicule art. 

470 alin.(2) 

Nivelul impozitului 

pentru anul 2018  

 

Nivelul impozitului pentru anul 

2019 

 

I Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau 

 fracţiune din aceasta) 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 

2.001 cm3 şi     2.600 cm
3

 inclusiv                      

72 72,93 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 

2.601 cm3 şi     3.000 cm
3

 inclusiv                      

144 145,87 

7 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de 

peste 3.001 cm3
   

290 293,77 

” 
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5. Anexa nr.1, Capitolul IX- ALTE TAXE LOCALE- LIT.E) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

” Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă: 506,50 lei.” 

 

6. Anexa nr.1, CAPITOLUL XI- SANCȚIUNI se modifică și va avea următorul cuprins:” 

”Nr. 

crt. 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul 

persoanelor fizice   

Nivelul amenzii pentru anul 2019 

- lei- 

1 Art. 493 alin.(3), teza I Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. 

a) se sancţionează cu amendă 

de la 70,91 lei la 282,62 lei 

2 Art. 493 alin.(3), teza II Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. 

b) se sanctioneaza cu amendă 

de la 282,62 lei la 705,04 lei 

3   Art. 493 alin.(4) Încălcarea normelor tehnice privind 

tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, 

după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la 

spectacole se sancţionează cu amendă  

de la 329,22 lei la 1598,51 lei 

4    Art. 493 alin. (4^1) 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  se sancţionează cu amendă 

de la 506,50 lei la 2532,50 lei 

” 
7. În Anexa nr.14, pct.1, nr. crt. 6 și 8 se abrogă. 

 

8. Anexele nr.17 și 25 se abrogă. 

 

9. Pct. 1-3 și7-8 din  Anexa nr. 26 se abrogă. 
 

10. Pct. 1 din Anexa nr.27 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”1.  Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de spălătoria „Clăbucet” a Direcţiei 

de Asistenţă Socială Arad, aferente anului 2019, astfel: 

a) Spălare automată:         5 lei/kg; 

b) Spălat / călcat:              6 lei/kg; 

c) Spălat/ călcat/ apretat:  7 lei/kg. 
d)  Călcat:                             3 lei/kg; 

e) Călcat cămașă:                  3 lei/bucată.”. 

 

 

 

Art.II. Cuantumul impozitelor, taxelor locale şi amenzilor stabilite prin prezenta hotărâre se aplică 

începând cu data de 01.01.2019. 

 

Art.III.  Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Judeţului Arad în vederea exercitării controlului 

cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică în condițiile legii. 

 

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar,                                                                                 

        

           

                 

                 
Red/dact./I. Albu                                                                                                                                          Cod: PMA – S4-02 
  



5 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

PRIMAR 

NR.70151/26.09.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 Primarul Municipiului Arad, 

 Având în vedere: 

- prevederile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.351/2015 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.153/2016 privind modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.351/2015 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.470/2016 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.511/2017 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Arad nr.22/2018; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.176/2018  privind aprobarea 

impozitelor și taxelor locale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local care se 

indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2019; 

- necesitățile bugetului local pentru anul 2019,  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (6) din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice 

locale republicată, actualizată şi ale art.37 din Anexa la  Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Arad  nr.216/30.06.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Local al municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020, îmi exprim iniţiativa de 

promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 - Propunerea de aprobare a impozitelor şi taxelor locale, cuantumul acestora, precum și 

facilitățile acordate la plata impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2019, conform 

prevederilor  Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la 

același nivel cu cel valabil în anul 2018, cu excepția impozitelor și taxelor locale a căror niveluri 

se situează sub nivel indexat aplicabil pentru anul 2019. 

PRIMAR 

Gheorghe Falcă  
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECŢIA VENITURI 

BIROUL JURIDIC, CONTESTAŢII 

Nr.70153/26.09.2018                                                     

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr.70151/26.09.2018 a d-lui Gheorghe 

Falcă, primarul municipiului Arad. 

Obiect: propunerea de aprobare a nivelurilor  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, 

conform prevederilor Titlului IX din  Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Consideraţii de ordin general:  

Impozitele şi taxele locale se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea 

prevederilor art. 489 alin. (1)-(3)  din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal: ” (1) Autoritatea 

deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote 

adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele 

criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia 

taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c). 

    (2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile 

maxime stabilite în prezentul titlu. 

    (3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administraţiei 

publice locale.” 

  

Consideraţii de ordin economic: 

 Pentru anul 2019, cotele de impozitare, nivelul impozitelor/taxelor locale asupra cărora se 

pot aplica cotele adiționale prevăzute de art. 489 sunt stabilite în Titlul IX din Legea nr.227/2015 

cu modificările și completările ulterioare. 

 Ținând cont de necesitățile bugetului local pentru anul 2019, impozitele și taxele locale 

pentru anul 2019 se propun la același nivel ca și în anul 2018, așa cum sunt prevăzute în Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Arad nr.351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2016, actualizată și în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.176/2018  

privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la 

bugetul local care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2019. 

 Începând cu anul 2019, se stabilesc cotele de majoare ale impozitului pe clădirile și terenurile 

neîngrijite situate în intravilanul municipiului Arad.. 

Consideraţii de ordin juridic:  Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

 

Având în vedere cele de mai sus, 

 

 

P R O P U N E M: 

 

 

Impozitele şi taxele locale, cuantumul acestora, precum și facilitățile acordate la plata 

impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2019 sunt cele prevăzute în Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Arad nr.351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 

2016, actualizată, cu următoarele modificări și completări: 

1. Art.1, lit.g), alin.2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

” În aceeaşi situaţie se regăsesc şi contribuabilii care au dobândit clădiri şi construcţii după data de 

01.01.2016.” 
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2. După art. 3 se introduce un nou articol cu nr. 3^1 cu următorul cuprins: 

” (1) Impozitul pe clădirile neîngrijite situate în intravilan se majorează astfel: 

f) cu 100% , pentru clădirile cu un punctaj procentual între 25,1%-30%; 

g) cu 200% , pentru clădirile cu un punctaj procentual între 30,01%-40%; 

h) cu 300% , pentru clădirile cu un punctaj procentual între 40,01%-50%; 

i) cu 400% , pentru clădirile cu un punctaj procentual între 50,01%-70%; 

j) cu 500% , pentru clădirile cu un punctaj procentual mai mare de 70,01%. 

(2) Impozitul  pe terenurile neîngrijite, situate în intravilan se majorează cu 250 %.  

Impozitul pe clădiri și teren se majorează în condițiile Hotărârii de Consiliu al municipiului Arad 

nr.235/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului 

pentru clădirile/terenurile neîngrijite și terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutivi de pe raza 

municipiului Arad.” 

3. Anexa nr.1, CAPITOLUL II-IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI,  VALORILE 

IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată pentru clădirile rezidențiale și clădirile -

anexă aparținând persoanelor fizice se modifică și va avea următorul cuprins:                                                                                                

” 

” 
Nr. 

crt. 

Tipul cladirii Valoarea impozabilă lei/m2 

pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor 

fizice 

art. 457 alin.(2) 

Valoarea impozabilă  pentru anul 

2018- lei/mp- 

Valoarea impozabilă  pentru anul 2019- 

lei/mp- 

Cu instalații de 

apă, canalizare, 

electrice și 

încălzire 

(condiții 

cumulative) 

 

Fără instalații de 

apă, canalizare, 

electrice sau 

încălzire 

 

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice 

și încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de 

apă, canalizare, 

electrice sau 

încălzire 

 

1  A. Clădire 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 

1000 

 

600 

 

1013,00 607,80 

2 B. Clădire cu pereţii 

exteriori din lemn, 

din piatră naturală, 

din cărămidă nearsă, 

din  vălătuci sau din 

orice alte materiale 

nesupuse  unui 

tratament termic 

şi/sau chimic              

300 

 

200 

  

303,90 202,60 

3 C. Clădire-anexă cu 

cadre din beton 

armat sau cu pereţi 

exteriori din 

cărămidă arsă sau 

din orice alte 

materiale rezultate în 

200 

 

175 

 

202,60 177,27 
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urma unui  tratament 

termic şi/sau chimic 

4 D. Clădire-anexă cu 

pereţii exteriori din 

lemn, piatră naturală, 

din cărămidă nearsă, 

din  vălătuci sau din 

orice alte materiale 

nesupuse  unui 

tratament termic 

şi/sau chimic 

125 

 

75 

 

126,62 75,97 

E) În cazul 

contribuabilului care 

deţine la aceeaşi adresă 

încăperi amplasate la 

subsol, la demisol şi/sau 

la 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, la demisol şi/sau 

la 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 

” 

4. Anexa nr.1, CAPITOLUL IV-IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT: A) Pentru 

mijloacele de transport cu tracțiune mecanică, nr. crt. 5-7 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

”  

Nr. 

crt. 

Mijloace de transport cu tracțiune 

mecanică 

Impozitul pe mijloacele de transport – autovehicule art. 

470 alin.(2) 

Nivelul impozitului 

pentru anul 2018  

 

Nivelul impozitului pentru anul 

2019 

 

I Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau 

 fracţiune din aceasta) 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 

2.001 cm3 şi     2.600 cm
3

 inclusiv                      

72 72,93 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 

2.601 cm3 şi     3.000 cm
3

 inclusiv                      

144 145,87 

7 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de 

peste 3.001 cm3
   

290 293,77 

” 

5. Anexa nr.1, Capitolul IX- ALTE TAXE LOCALE- LIT.E) se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

” Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă: 506,50 lei.” 
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6. Anexa nr.1, CAPITOLUL XI- SANCȚIUNI se modifică și va avea următorul cuprins:” 

”Nr. 

crt. 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul 

persoanelor fizice   

Nivelul amenzii pentru anul 2019 

- lei- 

1 Art. 493 alin.(3), teza I Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. 

a) se sancţionează cu amendă 

de la 70,91 lei la 282,62 lei 

2 Art. 493 alin.(3), teza II Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. 

b) se sanctioneaza cu amendă 

de la 282,62 lei la 705,04 lei 

3 Art. 493 alin.(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 

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

abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole se 

sancţionează cu amendă  

de la 329,22 lei la 1598,51 lei 

4 Art. 493 alin. (4^1) 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  se sancţionează cu amendă 

de la 506,50 lei la 2532,50 lei 

” 

 

 

  

                      VICEPRIMAR,                                                          DIRECTOR EXECUTIV,                      

                      Levente Bognar                                                                   Pavel Neamţiu                               

   

  

 

 

 

                       ŞEF BIROU,                                                            CONSILIER JURIDIC, 

                         Ioana Albu                                                                        Stelica Șerban 

 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Red/dact./AI. Albu  
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