
ANEXA nr. 9 

la H.C.L nr. 117 

din 29 noiembrie 2006 

 
11. Sancţiuni 

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, 
potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

(2) Constituie contravenţii următoarele fapte: 
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) şi 

(7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290 Cod fiscal; 
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) şi (7), art. 264 

alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290 Cod fiscal. 
c) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (6^1) şi ale art. 264 alin. (5) Cod fiscal, 

referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum şi la comunicarea actelor translative ale 
dreptului de proprietate; 

d) refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la art. 295^1 Cod fiscal, precum şi 
depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora." 

(3)  

Nr. 
crt. 

Anul 2006 Anul 2007 

1. Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. „a” se 
sancţionează cu amendă de la 60 de lei la 110 de lei, 
iar cea de la lit. „b” cu amendă de 110 de lei la 340 
de lei 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. „a” se 
sancţionează cu amendă de la 50 de lei la 200 de lei, 
iar cele de la lit. „b”-„d” cu amendă de 200 de lei la 
500 de lei 

(4)  

Nr. 
crt. 

Anul 2006 Anul 2007 

1. 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 amendăde la 230 de lei la 1.130 de 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 amendăde la 230 de lei la 1.130 de lei 

(5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din 
cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale. 

 (6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) sunt 
următoarele: 

Nr. 
crt. 

Anul 2006 Anul 2007 

1.  
 
 
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. „a” se 
sancţionează cu amendă de la 240 de lei la 440 de 
lei, iar cea de la lit. „b” cu amendă de 440 de lei la 
1.360 de 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 amendăde la 920 de lei la 4.520 de 
lei 

(6) 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 200 de lei la 800 de 
lei, iar cea de la lit. „b” cu amendă de 800 de lei la 
2.000 de 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 amendăde la 920 de lei la 4.520 de 
lei 

(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a Guvernului. 
(8) Contravenţiilor prevăzute la alin. (2) şi (4) li se aplică dispoziţiile legii. 
(9) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 


