ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL VIDRA

HOTĂRÂRE
nr. 65 din 29.12.2020
privind : stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile ale impozitelor şi taxelor locale, ale altor
taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2021 la nivelul comunei Vidra
Consiliul Local al comunei Vidra, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară in data de
29.12.2020

văzând:
- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Pintilie Silviu, primarul
comunei Vidra, judeţul Vrancea, privind
stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile ale
impozitelor şi taxelor locale, ale altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul
fiscal 2021 la nivelul comunei Vidra
- raportul compartimentului de resort întocmit de către Serviciul financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Vidra, judeţul Vrancea, înregistrat la nr.
8480/18.12.2020 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile ale impozitelor şi taxelor
locale, ale altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2021 la nivelul
comunei Vidra;
- avizul favorbail al Comisiei de specialitate
pentru
activităţi economico-financiare,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism ;
- având in vedere :
- prevederile art. 495 lit. ”f” din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. ”b” , alin. (4) lit. ” c” din Codul administrativ aprobat prin
OUG nr. 57/2019
- prevederile Legii nr. 52 / 2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia
publica.
În temeiul : art. 136 alin. (1) și (8), ale art. 139 alin. (3) lit. ”c” și ale art. 196 alin. ( 1) lit.
”a” privind Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019 ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se stabilesc nivelurile pentru valorile impozabile ale impozitelor şi taxelor locale, ale
altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2021 la nivelul comunei
Vidra, conform tabloului anexă;
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare, iar factorilor interesaţi
prin comunicare, prin grija secretarului general al comunei Vidra.
Art. 3 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine, potrivit prevederilor legale,
primarului comunei, prin factorii interesaţi din cadrul primăriei, respectiv Serviciul public de
specialitate financiar-contabil.
Art. 4 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu 01.01.2021.
(2) Cu aceeaşi dată îşi încetează aplicabilitatea HCL nr. 55/2019 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020.
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează
Consilier,
Secretarul general al comunei Vidra,
Florinel POGAN
Mioara TOFAN

ANEXA la hotărârea nr. 65/29.12.2020

TABLOUL
cuprinzand impozitele si taxele locale la nivelul comunei Vidra
pentru anul 2021
Impozitele si taxele locale la nivelul comunei Vidra,judetul Vrancea, pentru anul 2021
vor fi stabilite la nivelul celor din anul 2020 la care se va adauga indexarea cu rata inflatiei de
3,8%.

1.Impozitul pe cladiri :
ART 457
Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea personelor fizice
(1)Pentru cladirile rezidentiale si cladirile –anexa,aflate in proprietatea personelor
fizice,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,18 %,asupra valorii
impozabile a cladirii
(2)
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, din tabelul urmator :
Tipul cladirii

A.Cladire cu cadre din
beton armat sau cu peretii
exteriori din caramida arsa
sau din orice alte materiale
rezultate in urma unui
tratament
termic
si/au
chimic
B.Cladiri cu peretii exteriori
din lemn ,din piatra naturala
, din caramida nearsa, din
valatuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui
tratament termic si/sau
chimic
C.Cladire - anexa 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
termic
D.Cladire – anexa cu
peretii
exteriori
din
lemn,din piatra naturala,din

Cladirea cu instalatii de apa, Cladire fara instalatii de
Canalizare,electrice
si apa,canalizare,electricitate sau
incalzire (lei/mp)
incalzire(lei/mp)

1000

600

300

200

200

175

125

75

caramida
nearsa,
din
valatuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui
tratament termic si/sau
chimic

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care
este amplasata cladirea,prin inmultirea valorii determinate conform alin(2) –(5) cu coeficientul de
corectie corespunzator ;
Zona
Rangul
IV
1.10

A

V
1.05

B
1.05
1
Impozitul pe cladirile rezidentiale persoane fizice va fi majorat cu 10 % ,cota de majorare
fiind aceeiasi ca in anul 2020 la care se aplica cota de 3,8%.
ART.458
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea personelor fizice,impozitul pe cladiri se
calculeaza prin aplicarea unei cote de 1.3 % asupra valorii impozabile .
ART.460
Pentru calculul impozitului/taxei pe cladiri detinute de persoane juridice :
(1) Pentru cladirile rezidentilae aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice
impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0.2 % asupra valorii impozabile
(2) Pentru cladirile neredizentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele
juridice,impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1.3%
.

2.Impozitul pe teren si taxa pe teren
In scopul stabilirii impozitului pe terenurile detinute de contribuabili pe raza administrativ
teritoriala a comunei incadrarea pe zone si categorii de folosinta in intravilan si extravilan se
stabilesc astfel :
a) in intravilan zona A pentru satele : Vidra,Voloscani,Iresti,Serbesti,Burca,Scafari,Tichiris
si Ruget.,Viisoara
b) in intravilan zona B pentru satul Viisoara.
ART.465
(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la categoria de
folosinta cu constructii,impozitul/taza pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei
terenului,exprimata in hectare,cu suma corespunzatoare :

Zona

Rangul

A

IV

B

IV

Nivelurile impozitului

711 - 1788
569 - 1422

lei/ha
lei/ha

impozit
2021
1111 lei/ha
925 lei /ha

In cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la alta categorie de
folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea

suprafetei terenului,exprimat in hectare,cu suma corespunzatoare prevazute in tabelul urmator,iar
acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator.
Nr.crt

1.
2.
3
4
5.
6.
7.

Categoria de folosinta

Zona (lei ha)

Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie
Livada
Padure sau alt teren cu vegetatie
Forestiera
Teren cu apa

A
2021
37
28
28
62
72
37

B
2021
28
26
26
47
62
28

20

18

In cazul unui teren amplasat in extravilan,impozitul/taxa pe teren se stabileste prin
inmultirea suprafetei terenului,exprimat in hectare,cu suma corespunzatoare prevazuta in
urmatorul tabel,inmultita cu coeficientul corespunzator.
Zona
Categoria de folosinta
1.Teren cu constructii
2.Arabil
3.Pasune
4.Faneata
5.Vie pe rod
6.Livada pe rod
7.Padure
8.Teren cu apa ,altul decit cel cu amenajari piscicole
9.Teren cu amenajari piscicole

A
2021
38
62
35
35
69
70
20
8
43

Impozitul pe mijloacele de transport.
In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule,impozitul pe mijlocul de transport se
calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia,prin inmultirea fiecarui 200 cm 3 sau
fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator :

Tipuri de autovehicule

1.Motociclete,tricicluri,cvdricicluri
si
autoturisme cu capacitate cilindrica de pana
la 1600 cm3 inclusiv
2. Motociclete,tricicluri si cvadricicluri cu
capacitatea cilindrica de peste 1601 cm3
3.Autoturisme cu capacitate cilindrica intre
1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv
4.Autoturisme cu capacitate cilindrica intre

Valoarea taxei lei /200 cmc sau frac
2021(indexat cu
3,8%)
10
11

23

2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv
5.Autoturisme cu capacitate cilindrica intre
2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv
6.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de
peste 3001 cm3

90
164
328

7.Autobuze,autocare,microbuze
30
8.Alte vehicule cu tractiune mecanica cu
masa totala maxima autorizata de pana l a
12 tone inclusiv,

37

93.Tractoare inmatriculate
23

1.
1.1.
1.2.
2.

Vehicule inregistrate
Vehicule cu capacitate cilindrica
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica< 4800 cm
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4800 cm
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

lei / 200 cm
5
7
lei pe an -150

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:
Impozitul (în lei/an)
Numărul de axe și greutatea brută
încărcată maximă admisă

Ax (e) motor (oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

I

două axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar
mai mică de 13 tone

0

147

2

Masa de cel puțin 13 tone, dar
mai mică de 14 tone

147

410

3

Masa de cel puțin 14 tone, dar
mai mică de 15 tone

410

576

4

Masa de cel puțin 15 tone, dar
mai mică de 18 tone

576

1257

5

Masa de cel puțin 18 tone

576

1305

II

3 axe

1

Masa de cel puțin 15 tone, dar
mai mică de 17 tone

147

257

2

Masa de cel puțin 17 tone, dar
mai mică de 19 tone

257

528

3

Masa de cel puțin 19 tone, dar
mai mică de 21 tone

528

686

4

Masa de cel puțin 21 tone, dar
mai mică de 23 tone

686

1058

5

Masa de cel puțin 23 tone, dar
mai mică de 25 tone

1058

1643

6

Masa de cel puțin 25 tone, dar
mai mică de 26 tone

1058

1643

7

Masa de cel puțin 26 tone

1059

1643

III 4 axe
1

Masa de cel puțin 23 tone, dar
mai mică de 25 tone

686

695

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar
mai mică de 27 tone

6695

1086

3

Masa de cel puțin 27 tone, dar
mai mică de 29 tone

1086

1724

4

Masa de cel puțin 29 tone, dar
mai mică de 31 tone

1724

2558

5

Masa de cel puțin 31 tone, dar
mai mică de 32 tone

1724

2558

6

Masa de cel puțin 32 tone

Impozitul (în lei/an)
Numărul de axe și greutatea brută
încărcată maximă admisă

Ax (e) motor (oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

I

2+1 axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar
mai mică de 14 tone

0

0

2

Masa de cel puțin 14 tone, dar
mai mică de 16 tone

0

0

3

Masa de cel puțin 16 tone, dar
mai mică de 18 tone

0

66

4

Masa de cel puțin 18 tone, dar
mai mică de 20 tone

66

153

5

Masa de cel puțin 20 tone, dar
mai mică de 22 tone

153

357

6

Masa de cel puțin 22 tone, dar
mai mică de 23 tone

357

462

7

Masa de cel puțin 23 tone, dar
mai mică de 25 tone

462

834

8

Masa de cel puțin 25 tone, dar
mai mică de 28 tone

834

834

834

1462

9 Masa de cel puțin 28 tone
II 2+2 axe
1

Masa de cel puțin 23 tone, dar
mai mică de 25 tone

143

333

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar
mai mică de 26 tone

333

548

(
3

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28
548
tone

804

4

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29
804
tone

972

5

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31
972
tone

1595

6

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33
1595
tone

2214

7

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36
2214
tone

3362

8

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38
2214
tone

3362

9

Masa de cel puțin 38 tone

2214

3362

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38
1763
tone

2453

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40
2453
tone

3333

3

Masa de cel puțin 40 tone

2453

3333

III 2+3 axe

IV 3+2 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38
1557
tone

2162

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40
2162
tone

2990

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44
2990
tone

4424

4

Masa de cel puțin 44 tone

2.990

4424

V

3+3 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38
885
tone

1071

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40
1071
tone

1601

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44
1601
tone

2547

4

Masa de cel puțin 44 tone

1601

2454

Remorci,semiremorci sau rulote
Masa totala maxima autorizata
a.Pana la 1 tona inclusiv
b.peste 1 tona,dar nu ami mult de 3 tone
c.peste 3 tone,dar nu ami mult de 5 tone
d.Peste 5 tone

Nivelurile
9
35
54
66

In cazul mijloacelor de transport pe apa,impozitul pe mijlocul de transport este egal cu
suma corespunzatoare din tabelul urmator :
1.Luntre,barci fara motor,folosinte pentru pescuit si uz personal
2.Barci fara motor,folosite in alte scopuri
3.Barci cu motor
4.Nave de sport si agrement
5.Scutere de apa
6.Remorchere si impingatoare
a)pana la 500 CP.inclusiv
b)peste 500 CP si pana la 2000 CP,inclusiv
c)peste 2000 CP si pana la 4000 CP,inclusiv
d)peste 4000 CP
7.Vapoare-pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta
8.Ceamuri,slepuri si barje fluviale :
a) cu capacitate de incarcare pana la 1500 tone,inclusiv
b)cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone si pana la
3000 de tone,inclusiv
c)cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone

22
58
218
311
218
x
580
944
1451
2322
189
x
189
291
509

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri,impozitului pe teren si a mijloacelor de
transport,datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice si juridice ,pana la data de 31 martie
a anului respectiv se va acorda o bonificatie de 10 %.

Cap.V- Taxa pentru eliberarea certificatelor,avizelor si a autorizatiilor,propun
mentinerea acestor taxe la nivelul anului precedent.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism
a) pina la 150 mp inclusiv
b) intre 151 si 250 mp inclusiv
c) intre 251 si 500 mp inclusiv
d) intre 501 si 750 mp inclusiv
e) intre 751 si 1000 mp inclusiv
f) peste 1000 mp

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru
din taxa stabilita conforma lin(1)

2021
9
10
13
19
22
22 +0.01 lei/mp pentru fiecare
mp care depaseste 1000 mp

zona rurala este egala cu 50 %

Taxa penteu avizarea certificatului de urbanism de
catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului,de
catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliului judetean

23

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau
23 pentru fiecare
excavari
mp afectat
Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri,
containere,tonete,cabine,spatii de expunere corpuri si 12 lei pentru fiecare mp
panouri de afisaj,firme si reclame situate pe caile si in de suprafata
spatiile publice
ocupata de constructie
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile
de racorduri si bransamente la retele publice de apa
20
,canalizare,gaze,termice,energie electrica,telefonie si pentru fiecare racord
televiziune prin cablu
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura
stradala si adresa
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru
desfasurarea
unor activitati.
1.Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de
functionare

16

2.Taxa
pentru
eliberarea
atestatului
de
producator,respectiv pentru eliberarea carnetului de

70

31

comercializare a produselor din sectorul agricol
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a
13
produselor din sectorul auta
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei
311 lei
privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica
,pentru o suprafata
de pana la 500 mp
415 lei
pentru o suprafata
mai mare de 500 mp
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si
Se calculeaza prin aplicarea
publicitate
cotei de
3% la valoarea
serviciilor de reclama si
publicitate

2021
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si lei/mp sau fractiune de mp
publicitate
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care
persoana deruleaza o activitate economica
50
b) in cazul oricarui alt panou ,afisaj sau
structura de afisaj pentru reclama si
publicitatr
35
CAP.VII Impozitul pe spectacole
Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea
cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor
de intrare si a abonamentelor dupa cum urmeaza :
a)
in
cazul
unui
spectacol
de
teatru,balet,opera,operets,concert
filaarmonic,manifestare muzicala,prezentarea unui film
cinematografic,spectacol de circ sau orice competitie
2%
sportiva
b) in cazul oricarei alte manifestari artistice decat
5%
cele enumerate la lit.a

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE
Taxa pentru eliberarea acordului de functionare pentru desfasurarea activitatilor
de comert,prestari servicii si transport
50 lei/an
Taxa pentru eliberare adeverinte
3 lei
Taxa eliberare certificat de atestare fiscala in ziua solicitarii
10 lei/certificat
Taxa viza fisa inmatriculare(contract de vanzare cumparare)/radiere auto
in ziua solicitarii
20 lei/document
Taxa pentru eliberarea documentatiei privind procedura succesorala
10 lei
Taxa multiplicare acte (xerox)
0.5 lei/pagina
Taxa eliberare adeverinta din arhiva unitatii
10 lei/document
Taxa eliberare copii de pe actele aflate in evidentele Primariei, arhiva
15 lei/document
Taxa inregistrare vehicule pentru care nu exista obligatia inmatricularii
25 lei
Taxa viza anuala a carnetului de comercializare a produselor agricole
40 lei/an
Taxa autorizatie de constructie emisa in sistem de urgenta
100 lei
Taxa inchiriere camin cultural :
- pentru majorat/pomana
50 lei/eveniment
- pentru nunti/botezuri
200 lei/eveniment

- pentru baluri
- pentru adunari publice la caminul Iresti si Tichiris
-pentru adunari publice la caminul Vidra
Taxa inchiriere buldoexcavator
Taxa inchiriere vesela pentru nunti
Taxa inchiriere vesela pentru pomeni
Taxa desfasurare comert ambulant
Taxa salubrizare :
- pentru o persoana
- pentru familii cu 2 persoane
- pentru familii cu 3 persoane
- pentru familii cu peste 3 persoane
- persoane juridice cu activitate de alimentatie publica si
desfacere marfuri
- persoane juridice cu alte domenii de activitate
- cetatenii care detin o casa de vacanta si/sau locuiesc
temporar
- pentru cetatenii care locuiesc pe strazi unde operatorul
serviciului de salubrizare nu are accces ,se vor reduce
tarifele in functie de distanta dintre locuinta si locul
unde poate ajunge masina,dupa cum urmeaza :
- pentru o distanta intre 50 si 100 de metri tariful se reduce cu
- pentru o distanta mai mare de 100 de metri tariful se reduce cu

100 lei/zi
50 lei/zi
150 lei /zi
160 lei/ora
400 lei
50 lei
15 lei/zi
8 lei/luna
15 lei/luna
22 lei/luna
25 lei/luna
40 lei/luna
25 lei/luna
5 lei/luna

25 %
50 %

- persoanele de peste 75 ani care nu au venituri vor fi scutite

Taxe PSI
-persoane fizice detinatoare de locuinta
- persoane juridice detinatoare de cladiri
Taxe speciale stare civila

4 lei/an/locuinta
40 lei/an/cladire

a. Taxa pentru eliberarea certificatului de nastere, casatorie, deces
b. Taxa pentru eliberarea certificatelor de nastere, casatorie, deces(duplicate)
c. Taxa pentru schimbarea certificatelor de stare civila
d. Taxa pentru oficierea casatoriei in zilele de sambata, duminica si sarbatorii
legale
e.Taxa pentru oficierea casatoriei in afara sediului primariei,dar pe raza
UAT Vidra
f. Taxa solutionare dosar transcriere certificate/extrase stare civila intocmite de
cetatenii romani in strainatate:
g.Taxa solutionare dosar rectificare acte stare civila la cererea persoanei interesate
h. Taxa pentru eliberarea adeverintelor de pe actele de stare civila(anexa nr. 9)
Taxe pentru intrare in targuri
a. Bovine si cabaline
b. Porcine, ovine peste 6 luni
c. Porcine ovine sub 6 luni
d. Vanzari produse rezultate din exercitarea unor activitati pe cont propriu
e. Taxe tarabe mici, bauturi, suc
f. Taxe intrare atelaje
g. Taxe intrare autoturisme
h. Taxa intrare vehicule si autovehicule
i. Taxa vanzare produse de orice fel din vehicule sau autovehicule
Taxa piata saptamanala

5 lei
10 lei
20 lei
150 lei
500 lei
50 lei
50 lei
30 lei
5 lei
3 lei
1 leu
3 lei/mp/zi
25 lei/zi
3 lei
3 lei
5 lei
10 lei

a. Taxa pentru folosirea meselor
b. Taxa vanzare produse de orice fel din vehicule sau autovehicule

Alte taxe locale
1.Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa
2.Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de
Pe alte asemenea planuri,detinute de consiliile locale

10 lei
10 lei

500 lei
32 lei

SANCTIUNI
1.Contraventia prevazuta la alin(2) lit.a) se sanctioneaza cu amenda de la 73 lei la 290 lei,iar cele
de la alin(2)lit b) cu amenda de la 290 lei la 722 lei.
2.Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea,inregistrarea,vanzarea,evidenta si gestionarea,dupa
caz,a abonamentelor di a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda de la 337 lei la 1638 lei
3.In cazul persoanelor juridice,limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin(3) si (4)
se majoreaza cu 311 %.
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