CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

ANEXĂ nr.1
la H.C.L.nr.53 din 15.12.2014.

Impozitul şi taxa pe clădiri
Calculul impozitului pentru persoane fizice
(1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de
0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.
(2) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile
a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (3) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare
tipului clădirii respective.
(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite
desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în
lei/mp, din tabelul următor:
CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art. 251 alin. (3)
Valoarea impozabilă
- lei/m2Tipul clădirii

Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
încălzire (condiţii
cumulative)

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice sau
încălzire

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

935

555

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

254

159

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

159

143

D. Clădire-anexă 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

95

63

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

E. În 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
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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

In comuna Grindu exista o singura zona si anume zona A iar rangul localitatii este 1,1
Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri
(1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri,
majorat după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
(2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin
succesiune legală.

Calculul impozitului datorat de persoanele juridice
(1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare
asupra valorii de inventar a clădirii.
(2) Cota de impozit este 0,75%.
(3) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă
se reduce cu 15%.
(4) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri este:
a) 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă;
b) 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.

Plata impozitului
(1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30
septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili,
până la data de 31 martie a anului respectiv, propun o bonificaţie de 10%,

Impozitul şi taxa pe teren
Calculul impozitului
(1) Comuna Grindu este o localitate de rang IV, iar in cadrul localitatii s-a stabilit o singura zona si
anume zona A, atat pentru terenul situat in intravilanul comunei cat si pentru terenul situat extravilanul
comunei.
(2) Impozitul pe terenul situat in intravilanul comunei se calculeaza astfel:
pentru zona A, rangul IV, impozitul este de 889 lei/ha,
(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul 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).
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(4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor:
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE
TERENURI CU CONSTRUCŢII -

-

Art. 258 alin. (4)
- lei/ha Zona
A

Nr. crt.
Categoria de folosinţă
1

Teren arabil

28

2

Păşune

21

3

Fâneaţă

21

4

Vie

46

5

Livadă

53

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră

28

7

Teren cu ape

15

8

Drumuri şi căi ferate

x

9

Teren neproductiv

x

(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător localitatii
noastre si anume 1,10.
(6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu
coeficientul de corecţie corespunzător localitatii noastre si anume 1,10:
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art. 258 alin. (6)
- lei/ha Nr.
crt.

Zona
A
Categoria de folosinţă

1

Teren cu construcţii

31

2

Teren arabil

50

3

Păşune

28

4

Fâneaţă

28

5

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

55

5.1

x

Vie până la intrarea pe rod

3

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

6
6.1
7

7.1
8
8.1

56
x

Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr.
crt. 7.1

16

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

X

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
piscicole

6
34

Teren cu amenajări piscicole

9

Drumuri şi căi ferate

x

10

Teren neproductiv

x

Comuna Grindu este o localitate de rang IV (deci coeficientul de corectie este de 1,10 ) , iar in
cadrul localitatii s-a stabilit o singura zona si anume zona A, atat pentru terenul situat in intravilanul
comunei cat si pentru terenul situat extravilanul comunei.

Plata impozitului
(1) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30
septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili,
până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, propun o bonificaţie de 10%.

Impozitul pe mijloacele de transport
Calculul taxei
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform
celor prevăzute în prezentul capitol.
(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 cmc
sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor*):
CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 263 alin. (2) 1)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu
8
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm şi
18
2000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi
72
2600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi
144
3000 cm3 inclusiv
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm
290
Autobuze, autocare, microbuze
24

1

4

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală
30
maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv
8
Tractoare înmatriculate
18
II. Vehicule înregistrate
1.
Vehicule cu capacitate cilindrică:
lei/200 cm3
1.1.
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800
2
3
cm
1.2.
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800
4
cm3
2.
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
50lei/an
(3) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele,
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motoretele şi scuterele respective.
(4) În cazul unui autovehicul de transport 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:
Art. 263 alin. (4) 2)
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul
(în lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută
Ax(e) motor(oare) cu sistem de
încărcată maximă admisă
Alte sisteme de suspensie
suspensie pneumatică sau
pentru axele motoare
echivalentele recunoscute
I două axe
Masa de cel puţin 12 tone,
1
0
133
dar mai mică de 13 tone
Masa de cel puţin 13 tone,
2
133
367
dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone,
3
367
517
dar mai mică de 15 tone
Masa de cel puţin 15 tone,
4
517
1169
dar mai mică de 18 tone
5 Masa de cel puţin 18 tone
517
1169
II
3 axe
Masa de cel puţin 15 tone,
1
133
231
dar mai mică de 17 tone
Masa de cel puţin 17 tone,
2
231
474
dar mai mică de 19 tone
Masa de cel puţin 19 tone,
3
474
615
dar mai mică de 21 tone
Masa de cel puţin 21 tone,
4
615
947
dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone,
5
947
1472
dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,
6
947
1472
dar mai mică de 26 tone
7 Masa de cel puţin 26 tone
947
1472
III 4 axe
Masa de cel puţin 23 tone,
1
615
623
dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,
2
623
973
dar mai mică de 27 tone

2

5

3
4
5
6

Masa de cel puţin 27 tone,
dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone,
dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone,
dar mai mică de 32 tone
Masa de cel puţin 32 tone

973

1545

1545

2291

1545

2291

1545

2291

Art. 263 alin. (5)3
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa
totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul
(în lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută
Ax(e) motor(oare) cu sistem de
încărcată maximă admisă
Alte sisteme de suspensie
suspensie pneumatică sau
pentru axele motoare
echivalentele recunoscute
I
2+1 axe
Masa de cel puţin 12 tone,
1
0
0
dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone,
2
0
0
dar mai mică de 16 tone
Masa de cel puţin 16 tone,
3
0
60
dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone,
4
60
137
dar mai mică de 20 tone
Masa de cel puţin 20 tone,
5
137
320
dar mai mică de 22 tone
Masa de cel puţin 22 tone,
6
320
414
dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone,
7
414
747
dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,
8
747
1310
dar mai mică de 28 tone
9 Masa de cel puţin 28 tone
747
1310
II
2+2 axe
Masa de cel puţin 23 tone,
1
128
299
dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,
2
299
491
dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone,
3
491
721
dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone,
4
721
871
dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone,
5
871
1429
dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone,
6
1429
1984
dar mai mică de 33 tone
Masa de cel puţin 33 tone,
7
1984
3012
dar mai mică de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone,
8
1984
3012
dar mai mică de 38 tone
9 Masa de cel puţin 38 tone
1984
3012
III 2+3 axe
3
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Masa de cel puţin 36 tone,
dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone,
2
dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone
3+2 axe
Masa de cel puţin 36 tone,
1
dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone,
2
dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone,
3
dar mai mică de 44 tone
4 Masa de cel puţin 44 tone
3+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone,
1
dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone,
2
dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone,
3
dar mai mică de 44 tone
4 Masa de cel puţin 44 tone
1

IV

V

1579

2197

2197

2986

2197

2986

1395

1937

1937

2679

2679

3963

2679

3963

794

960

960

1434

1434

2283

1434

2283

(6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de
autovehicule prevăzută la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din
tabelul următor:
Art. 263 alin. (6)
Remorci, semiremorci sau rulote
Impozit

Masa totală maximă autorizată

- lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv

9

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

34

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

52

d. Peste 5 tone

64

Plata taxei
(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi
30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, propun o bonificaţie de 10% .

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
1. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor
avize asemănătoare
1.TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art. 267 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de
urbanism în mediul rural

- lei -

7

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de
urbanism
a) până la 150 m2, inclusiv

3

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv

3

2

4

2

6

c) între 251 şi 500 m , inclusiv
d) între 501 şi 750 m , inclusiv
e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv

7
2

7 + 0,005 lei/ m , pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000
m2

f) peste 1000 m2
Art. 267 alin. (4)

8 lei pentru fiecare m2 afectat

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje
sau excavări
Art. 267 alin. (7)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
construire pentru chioşcuri, tonete, cabine,
spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile
publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor
şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor

8 lei, pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

Art. 267 alin. (11)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind
lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele
publice de apă, canalizare, gaze, termice,
energie electrică, telefonie şi televiziune prin
cablu

13 lei, pentru fiecare racord

Art. 267 alin. (12)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism
de către comisia de urbanism şi amenajarea
teritoriului, de către primari sau de structurile de
specialitate din cadrul consiliului judeţean

15 lei

Art. 267 alin. (13)
9 lei

Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatură stradală şi adresă
Art. 268 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea
unei autorizaţii pentru
desfăşurarea unei
activităţi economice

1. în mediul rural

15 lei

Art. 268 alin. (2)
20 lei

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
funcţionare
Art. 268 alin. (3)
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de
pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deţinute de consiliile locale

32 lei, pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2
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Art. 268 alin. (4)
60 lei

Taxa pentru eliberarea certificatului de
producător
Art. 268 alin. (5)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică

50 lei

2. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca
locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea
realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea
autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori

campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute

în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie,
inclusiv instalaţiile aferente.
6.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu
0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul
desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte
porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată.
7.Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală
cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
8.Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de

construcţie, se aplică următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care
solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;
b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de
la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie
privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale;
c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea
lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are
obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară
datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de
autoritatea administraţiei publice locale.
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
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Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
- lei/m2 sau fracţiune de m2 Art. 271 alin.
(2)

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care
persoana derulează o activitate economică

32

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau
structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate

23

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:
Art. 275 alin.
(2)

- lei/m2 a) în cazul videotecilor

2

b) în cazul discotecilor

3

Alte taxe locale
1. Contravaloare placuta inregistrare - 35 lei;
2. Conform Art. 283 alin(1) propun taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice :
Persoane fizice 2 lei/zi
Persoane fizice autorizate si persoane juridice : 10 lei / zi

CAPITOLUL XIII – SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art. 294 alin.
(3)

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei,
iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 279 lei la 696 de lei

Art. 294 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 325 de lei la 1578 lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin.
(3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:
Art. 294 alin.
(6)

- contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 280 lei la 1116
lei, iar cele de la lit. b)- d) cu amenda de la 1116 lei la 2784 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 1300 lei la 6312 lei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dumitrache Niculescu Elena
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