
            ROMANIA          
JUDEȚUL HUNEDOARA       PROIECT    
MUNICIPIUL ORĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
              
 

HOTĂRAREA Nr.      /2020 

privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor care constau într-o anumită 
sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, 

precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru anul 2021 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Orăștie, Județul Hunedoara, 
 Analizând referatul de aprobare nr.4168/06.04.2020 al Primarului Municipiului 
Orastie, d-l ing.Ovidiu Laurențiu Bălan din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării 
unei hotărâri privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor care constau într-o 
anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, 
precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru anul 2021; 
 În conformitate cu prevederile Titlului IX și ale art.491, alin.(1), art.493, alin.(3) și (4), 
art.494, alin.(10) și (11) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și ale art.27 și art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările şi completările  ulterioare;  

Ținând cont că au fost respectate prevederile art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică;  
 În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”b” coroborat cu alin(4), lit.”c”,  
art.139, alin.(1) şi alin.(3), lit.”c” și ale art.196, alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 - Se aprobă indexarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o 
anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, 
precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul 2021, cu 
rata inflației de 3,8 % conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.2 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021 și va fi luată în calcul 
la stabilirea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2021. 

Art.3 - Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute 
de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Art.4 - Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Primarul și Serviciul 
Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Orăștie.  

Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică : 
 - Instituției Prefectului - Județul Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Orăștie; 
 - Direcției economice; 

- Serviciului Impozite și Taxe Locale;  
- Direcției tehnice; 
- Direcției Arhitect Șef.    
 

          Inițiator,                                                  Avizat pentru legalitate,             
         PRIMAR,                                                                                 SECRETAR GENERAL,             
   ing.Ovidiu BĂLAN                                                                           jr.Teodor IORDAN 

 
 



 ROMÂNIA         
JUDEȚUL HUNEDOARA         Anexă 
MUNICIPIUL ORĂȘTIE        la HCL nr.    /2020 
CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                     
    
 
  

CAPITOLUL I - IMPOZITUL ŞI  TAXA PE CLĂDIRI 
                                                             

VALORILE IMPOZABILE 
pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată  la clădiri,  

în cazul persoanelor fizice                                                                                                                                                           
               

 Valoarea impozabilă 
-lei/mp- 

 
Tipul clădirii 

Clădire cu inst. 
electrică, de apă, 

de canalizare şi de 
încălzire 
(condiţii 

cumulative) 

Clădire fără inst. 
Electrică, de apă, 
de canalizare şi 

de încălzire 

0 2021 
A. Clădire cu cadre de beton armat sau cu pereţi exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

 
1.100,30 

 
660,18 

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  

 
330,08 

 
220,05 

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  

 
220,05 

 
192,56 

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 

 
138,27 

 
82,52 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceiaşi adresă încăperi 
amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate ca 
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D  

 
75% din suma care s-ar aplica 

clădirii 
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceiaşi adresă încăperi 
amplasate la subsol, la demisol şi/sau mansardă, utilizate în alte 
scopuri decât cea de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D 

 
50% din suma care s-ar aplica 

clădirii 

 
 

CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 
 
  Impozitul /taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcții şi terenul 
înregistrat  în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcții 
      2021 
 
  Zona din cadrul localităţii         Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţii (lei/ha)       

 0 I II III IV V 
A   6.648.03    
B   4.637,23    
C   2.935,85    
D   1.551,52    

 
 
 
 



Impozitul /taxa pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă 
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii. 
 
Nr. 
crt. 

Categoria de folosinţă ANUL 2021 
ZONA        LEI/HA 

0 1 A B C D 
1. Teren arabil  30,81 23,10 20,90 16,50 
2. Păşune 23,10 20,90 16,50 14,30 
3. Fâneaţă  23,10 20,90 16,50 14,30 
4. Vie 50,61 38,50 30,81 20,90 
5. Livadă 58,31 50,61 38,50 30,81 
6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră  30,81 23,10 20,90 16,50 
7. Teren cu ape 16,50 14,30 8,80 X 
8. Drumuri şi căi ferate x X X X 
9.  Neproductiv x X X x 

 
  Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan  
 

Nr. 
crt 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ ANUL 2021 
zona (lei/ha) 

0 1 A B C D 
1. Teren cu construcţii 34,11 30,81 28,60 24,20 
2. Arabil 55,01 52,81 49,51 46,21 
3. Păşune 30,81   28,60   24,20 22,00 
4 Fâneaţă  30,81 28,60 24,20 22,00 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1. 60,51 58,31 55,01 52,81 
5.1. Vie până la intrarea pe rod X X X X 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1.  61,61 58,31 55,01 52,81 
6.1. Livadă până la intrarea pe rod X x X X 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu 

excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1. 
17,60 15,40 13,20 8,80 

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

x x X X 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6,60 5,50 2,20 1,10 
8.1. Teren cu amenajări piscicole 37,41 34,12 30,81 28,60 
9 Drumuri şi căi ferate  x x X X 
10 Teren neproductiv x x X X 

 
CAPITOLUL III – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 
Nr. 
crt. 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
I. Vehicule înmatriculate  

-lei / 200 cm³ sau 
fracţiune din aceasta 

anul 2021 
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1600 cm³ inclusiv 
8,80 

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de 
peste 1.600 cm³ 

9,90 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm³ şi 2000 cm³ 
inclusiv 

19,80 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001cmc şi 2600 cmc 
inclusiv 

79,22 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc 
inclusiv 

158,44 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cmc 319,09 
7. Autobuze , autocare, microbuze 26,40 
8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 

autorizată de până la 12 t inclusive 
33,00 

9. Tractoare înmatriculate  19,80 
 II. Vehicule înregistrate Lei/200 cmc 
 1. Vehicule cu capacitate cilindrică:  



1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică de <4.800 cmc 4,40 
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică de >4.800 cmc  6,60  
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiate  55,01 lei/an 

                 
  În cazul unui ataş , impozitul pe mijloacele de transport este de 50% din taxa pentru motociclete,  
   motorete şi scuterele respective; 
     
      

Remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinație de  
autovehicule  

                                  Masa total maximă autorizată 2021  - lei -  
a)  până la 1 tonă inclusiv 9,90 
b) peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37,41 
c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 57,21 
d) peste 5 tone  70,41 

 
 

 Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport 
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

  
Numărul de axe si greutatea brută încărcată 

maximă admisă 
 
 

Impozitul (in lei/an) 
2021 

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

echivalent recunoscut 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 
axele motoare 

I Două axe    
 1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 154.17 
 2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 154,17 428,87 
 3.  Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 428,87 602,59 
 4.  Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 602,59 1364,78 
 5. Masa de cel puţin18 tone 602,59 1364,78 
  3 axe    
 1.  Masa de cel puţin15 tone, dar mai mică de 17 tone 154,17 269,26 
 2. Masa de cel puţin17 tone, dar mai mică de 19 tone 269,26 552,64 
 3. Masa de cel puţin19 tone, dar mai mică de 21 tone  552,64 717,68 
 4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone  717,68 1106,37 
 5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone  1106,37 1718,74 
 6. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone  1106,37 1718,74 
 7. Masa de cel puțin 26 tone  1106,37 1718,74 
 4 axe    

 1.  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 717,68 727,45 
 2.  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 727,45 1135,69 
 3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1135,69 1803,43 
 4. Masa de cel puţin29 tone, dar mai mică de 31 tone 1803,43 2675,27 
 5. Masa de cel puţin31 tone, dar mai mică de 32 tone 1803,43 2675,27 
 6. Masa de cel puţin32 1803,43 2675,27 

 
 

 Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport 
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

  
Numărul de axe si greutatea brută încărcată 

maximă admisă 
 
 

Impozitul (in lei/an) 
2021 

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

echivalent recunoscut 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 
axele motoare 

I Vehicule cu 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 69,48 
 4.  Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 69,48 159,60 
 5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 159,60 373,49 
 6.  Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 373,49 483,15 
 7.  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 483,15 871,85 
 8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 871,85 1528,73 
 9. masa de cel puţin 28 tone 871,85 1528,73 
 Vehicule cu 2 + 2 axe   

 1.  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 149,83 348,52 
 2.  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 348,52 573,27 
 3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 573,27 841,45 
 4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 841,45 1016,26 
 5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1016,26 1668,79 
 6.  Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1668,79 2315,90 
 7.  Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2315,90 3516,73 
 8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2315,90 3516,73 
 9. Masa de cel puţin 38 tone 2315,90 3516,73 
 Vehicule cu 2+3 axe    
 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1843,60 2565,62 
 2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone  2565,62 3486,34 
 3. Masa de cel puţin 40 tone 2565,62 3486,34 
 Vehicule cu 3 + 2 axe   
 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1628,62 2261,61 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2261,61 3128,04 
 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3128,04 4627,45 
 4. Masa de cel puţin 44 tone  3128,04 4458,05 
VVehicule cu 3 + 3 axe   
 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 926,14 1120,48 
 2.  Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1120,48 1674,22 
 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1674,22 2664,42 
 3. Masa de cel puţin 44 tone 1674,22 2664,42 

 
CAPITOLUL IV  

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A 
AUTORIZAŢIILOR 

             
(1) taxa  pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban (art. 474 
alin.(1) din L 227/2015)  

Anul 2021 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei 
a) până la 150 mp inclusiv 6,60 
b) între 151 mp şi 250 mp inclusiv 7,70 
c) între 251 mp şi 500 mp inclusiv 9,90 
d) între 501mp şi 750 mp inclusiv 13,20 
e) între 751 mp şi 1000 mp inclusiv 15,40 
f) peste 1000 mp 15,40 + 0,01 leu/mp 

pentru fiecare mp 
care depăşeşte 1000 

mp 
(2) taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism 
şi amenajare a teritoriului sau de către primari (art. 474 alin(4) din L 227/2015 
privind Codul fiscal) 

 
16,50 lei  

(3) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavării necesare lucrărilor 
de cercetare şi prospectare a terenurilorîn etapa efecturăă studiilor geotehnice şi 
a studiilor privind ridicările topografice (art. 474 alin (10) din L 227/2015 
privind Codul Fiscal)   

 
1,10 lei 
  

(4) taxă pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, 
spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile 
şi în spaţiile publice (art 474, alin (14) din L 227/2015 privind Codul fiscal) 

8,80 lei pentru fiecare 
mp de suprafaţă 

ocupată de 
construcţie 



(5) taxă 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 (art. 474 alin (15) din L 227/2015 
privind Codul fiscal)    

 
14,95 lei pentru 
fiecare racord 

(6) taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă (art. 
474 alin (16) din L 227/2015 privind Codul Fiscal) 

  9,90 lei  

    Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor 
activităţi: 
(7) a) taxă pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol (art. 
475 alin (2) din L 227/2015 privind Codul Fiscal) 
      b) viza anuală a acestora 

 
 

88,02 lei 
 
 

32,57 lei 
(8) taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică  (art. 475 alin (3) din L 
227/2015 privind Codul fiscal)  

 

a) Pentru suprafaţă de până la 500 mp, inclusiv 
- pentru suprafeţe mai mici de 20 mp, inclusiv - alimentaţie publică care se 
desfăşoară numai în târgurile de animale 
            - cu locuri de servire – persoane juridice  
                                              -  persoane fizice 
- pentru suprafaţa de până la 50 mp, inclusiv- alimentaţie publică tip fast-
food (comenzi servite la geam, fără locuri de servire, rulate) 
- pentru suprafeţe cuprinse între 50 şi 100 mp, inclusiv    
- pentru suprafeţe cuprinse între 100-200 mp, inclusiv 
- pentru suprafeţe cuprinse între 200 -250  mp, inclusv  
- pentru suprafeţe cuprinse între 250 – 300 mp, inclusiv 
- pentru suprafeţe cuprinse între 300 – 400 mp, inclusiv 
- pentru suprafeţe cuprinse între 400 -500 mp, inclusiv  

 
 
 

165,04 lei  
143,03 lei 

 
330,08 lei  
440,11lei  
660,16 lei  
880,23 lei   

1100,30 lei  
1760,47 lei  
2750,74 lei  

b) Pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp  3520,94 lei  
(9) taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate (art. 478 alin (2) din 
L 227/2015 privind Codul fiscal)  

 

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

35,20 lei/mp/an 

b) În cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj 
pentru reclamă şi publicitate  

25,30 lei/mp/an 

(10) a) taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei 
activităţi economice și viza anuală  
b) taxa pentru autorizarea activităţii de vânzare sau prezentare 
ambulatorie a produselor, serviciilor – 10 lei/zi (până la 69 lei); 

44,01 
15,40 

 
CAPITOLUL  V – ALTE TAXE LOCALE  
 
(11)Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice (art.486, 
alin (1) din L 227/2015 privind Codul Fiscal; 

 ANUL 2021 

- comerţ ocazional cu produse nealimentare (flori, mărţişoare, cadouri) 15,72 lei/mp/zi 
- comerţ cu produse alimentare (cornuri, dulciuri, sucuri) 16,83 lei/mp/zi 
- puncte de colectare a produselor din fauna şi flora zonei (melci, ciuperci,  
plante medicinale, fructe de pădure, etc )  

15,72 lei /mp /zi 

- comerţ cu mărfuri industriale (mobilă din maşină, perdele, covoare, expoziţii, 
amplasare corturi, oferte promoţionale)  

15,72 lei/mp/zi 

- depozitarea de diverse materiale, inclusiv vehicule neimatriculate 3,30 lei/mp/zi 
depozitarea de bunuri mobile pe domeniul public – târguri, expoziţii cu vânzare  4,49 lei/mp/zi 
 taxa pentru autorizarea activităţii de vânzare sau prezentare ambulatorie a 
produselor, serviciilor  

15,72 

(12)Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă 
(art. 486. Alin (4) din L 227/2015 privind Codul Fiscal)  

561,32 lei 
 

13) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 
sau de pe alte ademenea planuri, deţinute de consiliile locale (art. 486 
alin(5) din L 227/2015) 
 - scara  1 :      500 

 
 

16,83 lei 
26,94 lei 



 - scara  1 :   1.000 
 - scara  1 :   2.000   

35,92 lei  

 
 

CAPITOLUL VI – SANCŢIUNI 
 
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 77,01  lei 
la 306,98 lei, iar cele de la lit b) - d) cu amendă de la 306,98 lei la 765,81 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 357,89 lei la 1.736,27 lei.  
   
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR 
 JURIDICE 
 

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2021 

Art. 493, alin (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la 
alin (3) si (4) se majorează  cu 300%, astfel: 
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 308,07 lei la 1227,92 de lei, 
iar cele de la lit. b) - d) cu amendă de la 1227,92 lei la 3.063,23 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 1.430,38 lei la 6.945,07 lei. 

 
 
 
 
              Inițiator                       Avizat pentru legalitate, 
             PRIMAR,                   SECRETAR GENERAL, 
        ing.Ovidiu BĂLAN              jr.Teodor IORDAN  
 


