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ANEXA NR. 1 LA H.C.L  nr.94/2022 

 

TABLOU 

Cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate 

acestora precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2023 

In temeiul Titlului IX - Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal,  

I. IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI DATORATE DE PERSOANE FIZICE 

A. Art. 457 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal stabileşte impozitul pe 

clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă aflata în proprietatea persoanelor fizice: 

 

VALORILE IMPOZABILE 

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii 

 in cazul persoanelor fizice 
 

Valorile impozabile stabilite prin Legea 227/2015 sunt cuprinse în următorul tablou : 

Art. 457 alin (2) 

 

 

 

 

Felul clădirilor si al altor construcţii impozabile 

 

 

NIVELURILE APLICABILE PENTRU 

ANUL 2023 

Valoarea impozabilă 

-lei/m2- 

Cu instalaţii de apa. 

canalizare, electrice. 

încălzire 

(condiţii mulative) 

Fara instalaţii de 

apa, canalizare. 

electrice. 

încălzire 

0 1 2 3 

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 

1187 712 

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. 

356 238 

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 

238 207 

D Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din 

piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau 

din orice alte materiale nesupuse unuitratament 

termic şi / sau chimic. 

149 88 

E In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 

încăperi amplasate la subsol, 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 
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F In cazul contribuabilului care deţine la aceeaţi adresă 

încăperi amplasate la subsol, demisol şi / sau la 

mansardă 

utilizate în alte scopuri decăt cel de locuinţă în 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 

1. In cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 

impozitare de 0.1% la valoarea impozabilă a clădirii. Valoarea impozabilă a clădirii, 

exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia 

(mp) cu valoarea impozabilă corespunzătoare (lei/m
2
).Valoarea impozabilă a clădirii se 

ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea prin 

înmulţirea valorii determinate anterior cu coeficienţii de corecţie din tabelul următor: 
 

Zona din cadrul 

localitatii 

Rangul localitatii  Coeficient de corectie 

A III 2.30 

B III 2.20 

C III 2.10 

D III 2.00 

  

 În conformitate cu Legea nr. 351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional oraşul Copşa Micã este oraş de rangul III. 

Suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin însumarea suprafeţelor, 

secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la 

subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi 

suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite. In cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu 

mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente coeficientul se reduce cu 0,10. 

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul 

exterior atunci suprafaţa construită şi desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea 

suprafeţei utile a clădirii cu coeficientul de transformare de 1,4. 

 Valoare impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia dupa cum 

urmeaza: 
 a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie 

a anului fiscal de referinţă; 

 b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani 

inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 

 c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani 

inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

 
 

B. Art. 458 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte impozitul pe 

clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice: 

 1. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul 

pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.5% asupra valorii care poate fi: 
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 

autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la 

primul termen de plată din anul de referinţă.  

În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de 

referinţă, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor;  

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 
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c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de 

proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.  

  În situaţia în care nu este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată 

în baza de date a organului fiscal 

    1.1 Prin exceptie de la punctul 1, lit. a, b si c, impozitul pentru cladirile nerezidentiale 

aflate in proprietatea persoanelor fizice, cota prevazuta de art. 458, alin. (1) se stabileste la 

1.3% asupra valorii impozabile a cladirii daca: 
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat 

este mai mica decat valoarea de impozitare stabilita conform art. 457 din Legea 227/2015 

privind Codul fiscal; 

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, este mai mica 

decat valoarea de impozitare stabilita conform art. 457 din Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal; 

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate 

este mai mica decat valoarea de impozitare stabilita conform art. 457 din Legea 227/2015 

privind Codul fiscal; 

 
 

 2. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate 

pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 

cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

 3. In cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), 

impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate 

conform art. 457. 

  

C. Art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte calculul 

impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice 

(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul se calculează prin însumarea: 

a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457; 

b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin 

declaraţie pe propria răspundere, prin aplicarea cotei menţionate la art. 458 asupra valorii 

impozabile determinate potrivit art. 457, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea 

documentelor prevăzute la art. 458 alin. (1). 

(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se 

desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457. 

(3) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul nu declară la organul 

fiscal suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe clădiri se 

calculează prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 

457. 

II. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI DATORATE DE PERSOANE 

JURIDICE 

 Art. 460 alin. l din Legea 227/ 2015 privind Codul fiscal, se stabileşte : 
(1) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele 

juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 0,2% asupra valorii 

impozabile a clădirii. 

(2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele 

juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 1,3%, asupra valorii 

impozabile a clădirii. 

(3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele 

juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se 
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calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

(4) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, 

impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop 

rezidențial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop 

nerezidențial, conform alin. (2) sau (3). 

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor 

aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior 

celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi: 

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal; 

b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

c) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul 

anului fiscal anterior; 

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de 

proprietate. În situația în care nu este precizată valoarea în documentele care atestă 

proprietatea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal; 

e) În cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, 

valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

f) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în 

contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului 

dreptului de administrare sau de folosință, după caz. 

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport 

de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de 

evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la 

primul termen de plată din anul de referință. În situația depunerii raportului de evaluare după 

primul termen de plată din anul de referință acesta produce efecte începând cu data de 1 

ianuarie a anului fiscal următor. 

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de 

care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului. 

(7
1
) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care sunt scutite de plata 

impozitului/taxei pe clădiri potrivit art. 456 alin. (1). 

(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 

ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%; 

(9) La impozitul/ taxa pe clădiri calculată conform alin. (1), (2), (3), (4), (5) se aplică o 

cotă adiţională de 20%, iar la alin. 8) se aplică o cotă adiţională de 50%, conform art. 489 alin 

(1) şi (2). 

  

 III. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin.(l) din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal. 

Impozitul pe teren precum şi taxa pe teren se stabileşte luând in calcul suprafata 

terenului, rangul localităţii in care este amplasat terenul, zona si categoria de folosinţa a 

terenului. 

Art. 465 alin.(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: 

Art. 489, alin. 2). Pentru terenul intravilan înregistrat la categoria de folosinţă terenuri 

cu construcţii, la impozitul/taxa calculata se stabileste o cota aditionala de 10%. 

 

 

 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm#A456
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1. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TERENURILE SITUATE IN INTRAVILANUL 

           LOCALITATII- Terenuri cu constructii 
 

Zona in cadrul 

localităţii 
NIVELURI APLICABILE PENTRU ANUL 2023 

- lei /ha - 

A 8153 

B 5541 

C 2632 

D 1532 

 

Art. 465 alin. (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). 

  Art. 465 alin. (4)   Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se 

folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar: 

 

Nr. 

crt. 
Categoria de folosinţă 

Zona         -lei /ha – An 2023 

A B C D 

1 Teren arabil 33 25 23 18 

2 Păşune 25 23 18 16 

3 Fâneaţă 24 23 18 16 

4 Vie 55 41 33 23 

5 Livadă 63 55 41 33 

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 33 25 23 18 

7 Teren cu ape 18 16 9 0 

8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 

9 Teren neproductiv 0 0 0 0 

  

 Art. 465 alin. (5) Suma stabilită conform art. 465 alin. (4) se înmulţeşte cu 

coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel: 

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 

III 3,00 

 Art. 489 alin. 2) - Pentru impozitul /taxa pe terenul amplasat in intravilan, înregistrat în 

registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii,
 
la impozitul 

calculat conform art. 465, alin.(3) se stabileste o cota aditionala de 20 %. 

 

In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, 

înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, 

impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor art. 465 alin. (7) din Legea 

227/2015 numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 

      a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 

      b)au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din 

desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 

 

2. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN 

 Art. 465 alin. (7) în cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se 
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stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare 

prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la 

art. 457 alin. (6): Orasul Copsa Mica – localitate de rangul III – coeficienti de corectie: 

Zona A  2,30;  

 

Nr. 

crt. 
Categoria de folosinţă 

Impozit 2023 

(lei/ha) 

1 Teren cu construcţii 37 

2 Teren arabil 59 

3 Păşune 33 

4 Fâneaţă 33 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 65 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 65 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 

7 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la 

nr. crt. 7.1 
19 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 7 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 40 

9 Drumuri şi căi ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 

 Art. 489 alin. 2) - Pentru impozitul /taxa pe terenul amplasat in extravilan se stabileste o 

cota aditionala de 20 %. 

 IV. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: 

In cazul oricăruia dintre următoarele autovehicole, impozitul pe mijlocul de transport 

se calculează in funcţie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 

200 cm
3
 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor : 

 

Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanica: 

Art. 470 alin. (2) 

 

Tipul mijlocului de transport                                                                                                                                                                                           NIVELURILE 

APLICABILE PENTRU 

ANUL 2023 

I Vehicule înmatriculate (lei/200 cm
3
) - lei//200cm

3
 sau 

fracţiune din aceasta 

l.motociclete,tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu 

capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm
3
 ,inclusiv 

9 

2. motociclete,tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de 

peste 1600 cm
3 

11 

3. autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm
3
 si 2000 

cm
3
 inclusiv 

22 

4. autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm
3
 si 2600 

cm
3
 inclusiv 

85 
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5. autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm
3
 si 3000 

cm
3
 inclusiv 

171 

6. autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm
3 345 

7. autobuze, autocare, microbuze 28 

8. alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totala maxima 

autorizata de pana la 12 tone inclusiv. 

35 

9. tractoare inmatriculate 22 

II Vehicule înregistrate  

1 Vehicule cu capacitate cilindrică - lei//200cm
3 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm
3 4 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm
3 6 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 119 lei/an 

  

 Art. 470 alin. (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 

50%. 

 Art. 470 alin. (4) In cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din 

impozitul pentru motocicletele respective. 

 Art. 489 alin. 2) - Pentru impozitul pe mijloacele de transport calculat cf. art. 470 alin. 

2, se stabileste o cota aditionala de 20 %. 
 

Art. 470 alin. (5) In cazul unui autovehicul de transport de marfa 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: (OUG nr. 79/2017) 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă  

Impozitul (în lei/an) 2023 

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 puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 153 

  2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 153 426 

  3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 426 599 

  4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 599 1356 

  5 Masa de cel puţin 18 tone 599 1356 

II 3 axe 

  1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 153 267 

  2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 267 549 

  3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 549 713 

  4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 713 1099 

  5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1099 1707 

  6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1099 1707 

  7 Masa de cel puţin 26 tone 1099 1707 

III 4 axe 

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 713 723 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 723 1128 
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  3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1128 1792 

  4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1792 2658 

  5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1792 2658 

  6 Masa de cel puţin 32 tone 1792 2658 

 
  Art. 470 alin. (6)În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat 

sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai 

mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare 

prevăzută în tabelul următor: (OUG nr. 79/2017) 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul (în lei/an) 2023 

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 puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 

  2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 

  3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 69 

  4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 69 158 

  5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 158 371 

  6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 371 480 

  7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 480 866 

  8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 866 1519 

  9 Masa de cel puţin 28 tone 866 1519 

II 2 + 2 axe 

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 148 346 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 346 569 

  3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 569 836 

  4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 836 1010 

  5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1010 1658 

  6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1658 2301 

  7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2301 3494 

  8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2301 3494 

  9 Masa de cel puţin 38 tone 2301 3494 

III 2 + 3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1831 2549 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2549 3464 

  3 Masa de cel puţin 40 tone 2549 3464 

IV 3 + 2 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1618 2247 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2247 3108 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3108 4598 
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  4 Masa de cel puţin 44 tone 3108 4598 

V 3 + 3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 921 1114 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1114 1663 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1663 2648 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 1663 2648 

 

 

   

 Art. 470 alin. (7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face 

parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de 

transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 

Masa totală maximă autorizată 
Impozit-2023 

- lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv 11 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 40 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 61 

d. Peste 5 tone 75 

 Art. 489 alin. 2) - Pentru impozitul pe mijloacele de transport calculat cf. art. 470 alin. 

7, se stabileste o cota aditionala de 20 %. 

 

 V. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI 

AUTORIZAŢIILOR 

 

Art. 474 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de 

construire şi a altor avize şi autorizaţii 

 

Art. 474 alin. (1) 
Taxă   pentru   eliberarea   crtificatului de urbanism, în  

funcţie de suprafaţa pentru care se solicită: 

NIVELURI APLICABILE 

PENTRU ANUL 2023 

-Taxă - lei 

a) până la ] 50 m
2
 , inclusiv 6 

b) între 151 şi 250 m
2
 , inclusiv 7 

c) între 251 şi 500 m
2
 , inclusiv 9 

d) între 501 şi 750 m
2
 , inclusiv 13 

e) între 751 şi 1.000 m
2
 , inclusiv 15 

f) peste 1.000 m
2 

16 + 0,01 leu / m
2
 pentru 

fiecare mp. care depăşeşte1,000 m
2
 

Art. 474 alin. (3) 
Taxă  pentru  prelungirea  certificatului de urbanism. 

30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale 

Art. 474 alin. (4) 
Taxă   pentru   avizarea   certificatului   de urbanism de către 

comisia de urbanism şi amenajrea    teritoriului,    de către 

primari sau de structurile de specialitate din cadrul 

consiliilor judeţene. 

 

 

18 
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Art. 475: Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi 

 
 NIVELURI APLICABILE 

PENTRU ANUL 2023 
Art. 475 alin. (1) 
Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare. 

24 

Art. 475 alin. (2) 
Taxă pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 

eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul 

agricol. 

 

95 

Art. 474 alin. (5) 

Eliberarea autorizaţiei de construire pentru o clădire 

rezidenţiala sau clădire-anexa. 

0,5% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţii 

Art. 474 alin. (6) 

Eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii 

decât cele rezidenţiale. 

1% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţii inclusiv 

valoarea instalatiilor aferente 

instalaţiilor aferente 
Art. 474 alin. (8) 
Taxă  pentru  prelungirea  unei autorizaţii de construire. 

30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale 

Art. 474 alin. (9) 
Eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a unei 

construcţii. 

0,1% din valoarea impozabilă a 

construcţiei stabilită pentru 

determinarea impozitului pe clădiri, 

aferenta partii desfintate 

Art. 474 alin. (10) 
Taxă   pentru   eliberarea   autorizaţiei   de foraje   sau  

excavari   pentru   fiecare  m
2
  afectat la suprafata solului. 

 

9 

Art. 474 alin. (12) 
Autorizaţie   necesară   pentru   lucrările   de organizare de 

şantier în vederea realizării unei construcţii, lucrări neincluse    

în alta autorizaţie de construire. 

3 % din valoarea autorizată a 

lucrărilor de organizare şantier 

Art. 474 alin. (13) 
Autorizaţie pentru amenajare de tabere de 

corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri. 

2 % din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţie 

Art. 474 alin. (14) 
Taxă    pentru   autorizarea amplasarii de chioşcuri,    
containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi 
panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în 
spaţiile publice. 

 
8 

pentru flecare m
2
 de  

suprafaţă ocupată de constructie 

Art. 474 alin. (15) 
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. 

 

16 

pentru fiecare racord 

Art. 474 alin. (16) 
Taxă pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală 

şi adresă. 

 

 

11 
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Art. 475 alin. (3) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizaţiei privind desfăşurarea de activităţi ce se 

încadrează în grupele 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 

932 – Alte activităţi recreative si distractive. 

- pentru o suprafaţă aferentă activitatii de până la 500 m
2
, inclusiv 68 

 - pentru o suprafaţă aferentă activitatii mai mare de 500 m
2 

 100 

 

VI: TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI 

PUBLICITATE 

     1. Art. 477 alin. (1) si (3-6). Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate.  

   -    Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în 

baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata 

taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate 

prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.  

 -   Cota taxei pentru serviciile de reclama si publicitate este de 3% din valoarea 

serviciilor de reclama si publicitate. Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde 

orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, 

cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. 

 

2. Art. 478 alin. (1). Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate.  

 Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru 

reclamă şi publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa art. 477, datorează plata taxei 

anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei, al oraşului sau al 

municipiului, după caz, în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de 

afişaj respectivă.  

 

Art. 478 alin. (2) Taxa pentru afisaj în scop de reclama 

si publicitate: 

NIVELURILE APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2023 

- lei/m
2
 sau fractiune de m

2
 - 

a) în cazul unui afisaj situat în locul 

în care persoana deruleaza o 

activitate economica 

38 

b) în cazul oricarui alt panou, afisaj 

sau structura de afisaj pentru reclama 

si publicitate 

27 

 

VII. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 Art. 481 alin. (2) Pentru manifestările artistice, competiţiile sportive sau alta 

activitate distractiva.  

 Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată 

din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor dupa cum urmeaza: 

 a)  2% pentru spectacolul de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta 

manifesatre muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 

competitie sportiva interna sau internationala; 

 b)  5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 

VIII. ALTE TAXE LOCALE 

Art. 486 alin. 2. Impozitul pe mijloacele lente: 

-se stabileşte  conform art. 486, alin. 2, suma de 60 lei/vehicul/an sau de la data de 1 
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ianuarie a anului urmator in care a fost dobandit si se achita  in conditii similare impozitului 

pe mijloace de transport.    

Detinatorii de vehicule lente sunt obligati la plata taxei 

pentru vehicule lente, care se stabileste in suma fixa, pentru 

fiecare vehicul de mai jos, avand obligatia de a depune o 

declaratie in termen de 30 zile de la data dobindirii sub 

sancţiunile prevăzute la art. 493 alin. (2) din Codul fiscal. 

NIVELURILE APLICABILE IN 

ANUL FISCAL 2023 

60 lei/vehicul/an 

DENUMIREA VEHICULUI LENT 

1. Autocositoare 

2. Autoexcavator (excavator pe autosasiu) 

3. Autogreder sau autogreper  

4. Buldozer pe pneuri 

5. Buldoexcavator 

6. Compactor autopropulsat 

7. Excavator cu racleti pentru sapat santuri ,excavator cu rotor pentru sapat santuri sau 

excavator pe pneuri 

8. Freza autopropulsata pentru canal sau pentru pamant stabilizat 

9. Freza rutiera 

10. Incarcator cu cupa pe pneuri 

11. Instalatie autopropulsata de sortare concasare 

12. Macara cu greifer 

13. Macara mobila pe pneuri 

14. Macara turn autopropulsata 

15. Masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele:  

 a. lucrari de terasamente  

 b. constructia si intretinerea drumurilor  

 c. descopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri  

 d. finisarea drumurilor  

 e. forat  

 f. turnarea asfaltului  

 g. inlaturarea zapezii 

16. Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemne  

17. Tractor pe pneuri 

18. Troliu autopropulsat  

19. Utilaj multifunctionat pentru intretinerea drumurilor  

20. Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa  

21. Vehicul pentru macinat si compactat deseuri  

22. Vehicul pentru marcarea drumurilor  

23.  Vehicul pentru taiat si compactat deseuri  

24. Motostivuitoare  

 

Art. 486 alin. 1.  Taxa utilizare/ocupare a locurilor publice 
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Denumire 

 

 

NIVELURILE 

APLICABILE PENTRU 

ANUL 2023 

- Taxa lei  - 

1.Taxa utilizare/ocupare a locurilor publice cu constructii 

provizorii in proprietatea persoanelor fizice (garaje, anexe), 

precum si pentru gradini  

0,34 Lei/mp/an 

taxa se achita integral pana 

la data de 31 martie 

2. Taxa utilizare/ocupare a locurilor publice ocazional, 

pana la 30 de zile, pentru: 

Lei/mp/zi 

taxa se achita anticipat 

    a) depozitare de diverse materiale; 1,5 

    b) spectacol de circ, parc de distractii, activitati cultural 

artistice, de agrement, sportive; 

1,5 

    c) expozitii ocazionale cu vanzare 1,5 

    d) vanzari de produse sau prestari de servicii, confectionare 

de produse; 

1,5 

    e) altele decat cele enumerate la lit. a-d. 1,5 

3.Tarife pentru plata chiriei la spatii cu alta destinatie decat 

cea de locuinta * 

Lei/mp/luna 

taxa se achita lunar 

 a) Alimentar  

 

10 
b) Alimentatie publica 

c)  Nealimentar 

d)  Prestari servicii 

e) Productie 

f) Administrativ, birouri 

* Nota: In cazul in care pentru un spatiu exista doua sau mai multe solicitari de inchiriere, se 

va organiza licitatie publica, avand ca pret de pornire cel prevazut la lit. a)-f).  

4. Taxa ocupare domeniul public cu terase temporare –

HCL nr. 19/2016, modificata prin HCL nr. 29/2020 

10 lei/mp/luna 

si se achita lunar 

5.. Taxa utilizare sala sedinta: nr. 1 Mansarda sediu 

Primarie, nr. 2 Mansarda sediu SMURD si nr. 3  Clubul 

Seniorilor  

61 lei/ ora 

6.. Taxa utilizare Camine Culturale pentru:                                                Lei/eveniment 

    a) nunti 473 lei 

    b) botezuri, cununii 357 lei 

    c) alte evenimente 263 lei 

    d) expozitii, prezentari produse, adunari publice        25 lei/ora 

    e) ceremonii, comemorari funerare nu se datoreaza 

7. Taxa utilizare Sala de sport: Lei/ora 

    a) in perioada 01.01.2023-31.03.2023  si      01.11.2023-

31.12.2023 

57 lei/ora 

    b) in perioada 01.04.2023-31.10.2023 46 lei/ora 

8. Taxa utilizare aviziere Format A3:  45 lei/30 zile 

Format A4:  25 lei/30 zile 

Format A5:   10 lei/30 zile 

9. Taxa pentru divort: 

- se stabileste conf. art. 486, alin. 4
 
 taxa pentru indeplinirea 

procedurii de divort pe cale administrativa. 

 

593 lei 

10. Taxa stationare pe domeniul public/privat cu vehicul in 

pastoral -apicultura 

10 lei/zi/vehicul 
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11. Taxa utilizare panouri publicitare ale statiilor de 

autobuz din orasul Copsa Mica 

Lei/anul 2023, indiferent 

de durata utilizarii 

a) Taxa  utilizare panou publicitar din statia autobuz 

Restaurant Enjoy - caseta luminoasa 

736 lei panou/an/interior sau 

exterior 

b) Taxa  utilizare panou publicitar statia autobuz Primarie - 

caseta luminoasa 

736 lei panou/an/interior sau 

exterior 

c) Taxa utilizare panou publicitar din statia autobuz Camin 

Copsa Sat - caseta neluminoasa 

631 lei panou/an/interior sau 

exterior 

d) Taxa utilizare panou publicitar din statia autobuz  

Magazin Roxi Prod - caseta neluminoasa 

631 lei panou/an/interior sau 

exterior 

e) Taxa utilizare panou publicitar din statia autobuz CIS 

Automotive - caseta neluminoasa 
 

631 lei  

panou /an/interior sau 

exterior 

f) Taxa utilizare panou publicitar din statia autobuz Cartip 

- caseta luminoasa 

736 lei  

panou /an/interior sau 

exterior 

g) Taxa utilizare panou publicitar din statia autobuz 

Biserica de lemn - caseta neluminoasa 

525 lei  

panou /an/interior sau 

exterior 

h) Taxa  utilizare panou publicitar statia autobuz Gara      - 

caseta neluminoasa 

525 lei  

panou /an/interior sau 

exterior 

  

 

a) Utilizare / ocuparea locurilor publice se face in baza cererii persoanei fizice 

sau juridice, aprobate de conducatorul unitatii administrativ teritoriale. 

 b) Stabilirea taxei se face in baza depunerii unei declaratii de impunere insotita 

de cererea aprobata si emiterea deciziei privind cuantumul sumei datorate. 

 c) Pentru neachitarea taxei utilizare / ocuparea locurilor publice la termenele 

prevazute, se datoreaza majorari de intarziere conform Codul de procedura fiscala. 

 

IX.  TAXE SPECIALE 

 Art. 484 Taxe speciale. 

Denumirea NIVELURILE APLICABILE 

PENTRU ANUL 2023 

- Taxa lei - 

1.  Taxe privind servicii de copiat, multiplicat si scris acte necesare populatiei in  

raporturile acesteia cu Primaria si serviciile publice din subordinea Consiliului local: 

  a) Format A4 0.5 leu/ copie 

b) Format A3 0.6 leu/ copie 

c) Format A2 0.7 leu/ copie 

d) Format A1 1  leu/ copie 

2. Taxa inregistrare vehicule lente si mopede 35 lei 

3. Taxa eliberare numere pentru vehicule lente si 

mopede 

40 lei 

4. Taxa parcare pe domeniul public si privat, la 

manifestările artistice, competiţiile sportive sau 

alta activitate distractiva. 

2 lei/zi 

5. Taxa eliberare copii dupa documente din arhiva 2 lei/ fila 

6. Taxa urgenta certificat urbanism (pana la 48 ore) 58 lei 
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7. Taxa set formulare certificat urbanism 2 lei 

8. Taxa set formulare autorizatie constructie 2 lei 

9. Taxa aparare civila: pct. 3 din anexa nr. 1 la HCL 84/2004 va avea urmatorul cuprins „3. 

Taxa de aparare civila prevazuta la litera (a) si (b) se plateste anual, in 2 rate egale pana la 

31 martie si 30 septembrie inclusiv. 

a) pct. 1 lit (a) din anexa nr. 1 la HCL 84/2004 

va avea urmatorul cuprins „ a) persoane fizice 

datoreaza taxa de aparare civila pentru fiecare 

numar de locuinta  in cuantumul prevazut in 

tabel” 

 

 

30 lei/an/nr.locuinta   - pers. Fizice 

 

b) persoane juridice 30 lei/an/angajat   - pers. Juridice 

10. Taxa salubritate: HCL nr. 57/2019 –  stabilita pe 

imobil cu destinatie de spatiu rezidential - 

gospodarie/apartament – persoane fizice si 

juridice. 

- plata se face in patru rate egale, cu termen 

scadent la 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie, 

30 noiembrie 

- pentru imobile locuite de o singura persoana 

taxa se reduce cu 25% incepand cu data de 

intai a lunii urmatoare a inregiatrarii cererii 

solicitantului. 

- pentru imobile nelocuite taxa se reduce cu 

50% incepand cu data de intai a lunii 

urmatoare a inregiatrarii cererii solicitantului. 

Pentru neachitarea la termenul de scadență se 

datorează după acest termen majorări de 

întârziere. 

gospodarie la casa 

(locuinta)    

300 lei/an 

(25 lei/luna)      

Gospodarie 

locuinta 

(apartament) 

la bloc 

264 lei/an 

(22 lei/luna) 

Imobil cu destinatia de spatiu 

nerezidential 

455,42 lei/tona 

11. Taxa salubrizare si intretinere cimitir –HCL nr. 

11/2011.  -termen de plata 31 martie - 

20 lei/an 

11. Taxa utilizare microbuz 8 locuri 3,5 lei/ km  

15 lei/ ora stationare 

12. Taxa utilizare microbuz 16 locuri 3,5 lei/ km 

15 lei/ ora stationare 

13. Taxa utilizare autoutilitara 3,5 lei/ km 

15 lei/ ora stationare 

14. Taxa utilizare tractor U 683 si remorca 110 lei/ ora 

15. Taxa utilizare atomizor 30 lei/ ora 

16. Taxa utilizare pompa sumersibila 10 lei/ ora 

17. Taxa utilizare automaturatoare 250 lei/ora 

X. TAXE ZILNICE PENTRU PIATA AGROALIMENTARA, TARGURI  SI 

OBOARE 

Explicatia NIVELURILE APLICABILE 

PENTRU ANUL 2023 

1. Taxa vanzare produse din autovehicol in piata 

agroalimentara si alte locuri stabilite 

6 lei/ mp/ zi 

2. Taxa vanzare pasari,iepuri 1.5 lei/ buc. 

3. Taxa vanzare miei vii pentru sacrificare 3 lei/ buc 
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4. Taxa utilizare platou piata si alte locuri stabilite 

pentru vanzare produse 

1 leu/ mp/ zi 

5. Taxa vanzare brazi 2.50 lei/ buc 

6. Taxa vanzare pui de o zi 0.50 lei/ buc 

7. Taxa vanzare ovine, caprine, porci pana la 6 luni 2 lei/ cap 

8. Taxa vanzare bovine, bubaline, cabaline porci peste          

6 luni 

3 lei/ cap 

9. Taxa folosire boxa depozit -pana la o luna -30 lei 

-pana la 6 luni -25 lei/luna 

-pana la 12 luni -20 lei/luna 

10. Taxa folosire mese piata agroalimentara 4 lei/ zi 

11. Taxa parcare autovehicol 1 leu/ ora 

12. Taxa stationare autovehicol domeniul public si 

privat 

10 lei/ zi 

13. Taxa comercializare produse pe domeniul public 

cu ocazia organizarii de spectacole, manifestari 

artistice, sportive, festivaluri sau alte activitati 

distractive similare 

25 lei/ zi 

XI. MAJORAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE DE CONSILIILE 

LOCALE  

  Art. 489 alin. 4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, 

impozitul pe teren se majorează cu 200 %, începând cu al treilea an. 

- alin. 5)  Impozitul pe clădiri si impozitul pe teren se majorează cu 200 % pentru 

clădirile si terenurile neîngrijite, situate in intravilan. 

- alin. 6)  Criteriile de încadrare in categoria clădirilor neîngrijite si cele referitoare la 

terenurile agricole nelucrate sunt adoptate prin HCL. nr. 3/2017. 

XII. SANCTIUNI 

1. Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice 

Art. 493 

alin. (3) 

       Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 

84 lei la 331 lei, iar cele de la lit. b)- d), cu amendă de la 331 lei la 826 lei 

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 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 386 lei la 

1873 lei. 

2.  Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice 

Art. 493 

alin. (5) 

       În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor 

prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv: 

- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 336 

lei la 1324 lei, iar cele de la lit. b)- d), cu amendă de la 1324 lei la 3304 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 1544 lei la 

7492 lei 
 

Preşedinte de şedinţă                                                                      Contrasemnează 

POP Iosif-Florentin                                                                        Secretar general  

         ŞERBAN Dorin  

Întocmit, 

Consilier ITL 

BOARIU Precup  


