
  

                                                                                                         Anexa 1 la H.C.L. nr. 549/2017 

 

T A B L O U L 
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora 

precum şi amenzile aplicabile în anul 2018 
                          
 I. IMPOZITE SI TAXE LOCALE, AMENZI CONTRAVENȚIONELE,  CONFORM  CODULUI  FISCAL -  TITLUL  IX. 
 

 

  IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE CLĂDIRI 

  

VALORILE IMPOZABILE 
pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri în cazul persoanelor fizice 

Conf. art. 457 alin. (2) Cod Fiscal 

  
Tipul clădirii 

 

Valoarea impozabilă pentru anul 2018 
- lei/m² - 

 

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

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 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 

1000 600 

B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

300 200 

C. Clădire - anexa 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 

200 175 

D. Clădire - anexa cu pereţi exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic  

125 75 



*) Începând cu data de 1 ianuarie 2016, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabileşte 
taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, dupa 
caz, în  condiţii similare impozitului pe clădiri.  
 
Cotele impozitului/taxei pe clădiri datorat de către persoanele fizice, potrivit art. 457 si art. 458 din Codul fiscal, se stabilesc 
astfel: 
       

 0,08% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul clădirilor rezidentiale; 
 0,2 %  aplicată la valoarea impozabila a clădirii, in cazul clădirilor nerezidentiale; 
 0,4% aplicată la valoarea impozabila a clădirii, in cazul clădirilor nerezidentiale utilizate pentru activitati 

din domeniul agricol; 
 2% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, în cazul clădirilor nerezidențiale dobândite înainte de 

01.01.2013 şi care, după această dată nu au fost reevaluate. 
 
 
Cotele impozitului/taxei pe clădiri datorat de către persoanele juridice, potrivit art. 460 din Codul fiscal, se stabilesc astfel: 
 

 0,2 %  aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul clădirilor rezidenţiale; 
 1,1%  aplicată la valoarea impozabila a clădirii, in cazul cladirilor nerezidentiale; 
 0,4% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul cladirilor nerezidentiale utilizate pentru activitati 

din domeniul agricol; 
 5 %  aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, în cazul clădirilor dobândite înainte de 01.01.2015 şi care, 

după această dată nu au fost reevaluate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               



    

 
IMPOZITUL/TAXA*) PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCŢII 

Conf. art. 465 alin.(2) Cod Fiscal                                                                                                                                                                                       

Zona în cadrul localităţii NIVELURILE IMPOZITULUI/TAXEI PENTRU  ANUL 2018 
- lei/m² - 

A 0,8 
B 0,6 
C 0,4 
D 0,2 

 
 
 
 
 
 

IMPOZITUL/TAXA*)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – ORICE ALTĂ CATEGORIE  
DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII 

Conf. art. 465 alin.(4)   Cod Fiscal                                                                                                                                                                                    
Nr 
crt 

                        Zona 
 
 
Categoria  
de  folosinţă 

NIVELURILE IMPOZITULUI/TAXEI PENTRU  ANUL 2018 
- lei/m² - 

Zona A Zona B 
 

Zona C 
 

Zona D 
 

1 Teren arabil 0.0028 0.0021 0.0019 0.0015 
2 Păşune 0.0021 0.0019 0.0015 0.0013 
3 Fîneaţă 0.0021 0.0019 0.0015 0.0013 
4 Vie 0.0046 0.0035 0.0028 0.0019 
5 Livadă 0.0053 0.0046 0.0035 0.0028 
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie  forestieră 
0.0028 0.0021 0.0019 0.0015 

7 Teren cu ape 0.0015 0.0013 0.0008 X 

8 Drumuri şi căi ferate X X X X 

9 Neproductiv X X X x 



*) Începând cu data de 1 ianuarie 2016, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în  condiţii similare impozitului pe teren. 



 

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN 

Conf. art. 465 alin. (7)  Cod Fiscal                                                                                                                                                                        

Nr. 
Crt.        

Zona 
Categoria de folosinţă 

NIVELURILE IMPOZITULUI/TAXEI PENTRU  ANUL 2018 
- lei/m² - 

Zona 

   0                                 1                   A                   B                    C                 D 

   1 Teren cu construcţii 0.0031 0.0028 0.0026 0.0022 

   2 Arabil 0.0050 0.0048 0.0045 0.0042 

   3 Paşune 0.0028 0.0026 0.0022 0.0020 

   4 Fîneaţă 0.0028 0.0026 0.0022 0.0020 

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

 
0.0055 

 
0.0053 

 
0.0050 

 
0.0048 

  5.1 Vie până la intrarea pe rod X X X X 

   6 Livada pe rod, alta decât cea 
prevazută la nr. crt.6.1 

 
0.0056 

 
0.0053 

 
0.0050 

 
0.0048 

 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 

 
0.0016 

 
0.0014 

 
0.0012 

 
0.0008 

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

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  8 Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole 

 
0.0006 

 
0.0005 

 
0.0002 

 
0.0001 

  8.1 Teren cu amenajări piscicole 0.0034 0.0031 0.0028 0.0026 

  9 Drumuri şi căi ferate X X X X 

 10 Teren neproductiv X X X X 

                  *) Începand cu data de 1 ianuarie 2016, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în  condiţii similare impozitului pe teren. 



                     

 

IMPOZITUL PE  MIJLOACELE  DE  TRANSPORT  
 

 

Conf. art. 470 alin.(2)    Cod Fiscal                                I     Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică: 
 

 
I. Vehicule înmatriculate  

VALORILE PENTRU ANUL 2018 

lei/pentru fiecare grupă de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică 
de până la 1600 cm³ inclusiv 

8 

2. Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 
cm³  

9 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 1601 cm³ si 2000 cm³ inclusiv 18 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2001 cm³ si 2600 cm³ inclusiv 72 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2601 cm³ si 3000 cm³ inclusiv 144 
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm³  290 
7. Autobuze, autocare, microbuze 24 
8. Alte autovehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 
de până la 12 tone inclusiv 

 
30 

9. Tractoare înmatriculate 18 
 

II. Vehicule inregistrate  
 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică: 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 
 

lei/200 cm3 

4 
 

6 
 

150 lei/an 
 

 
 
 
 
 
Conf. art. 470 alin.(5) Cod Fiscal     Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone: 

 



 
Numărul axelor şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

IMPOZITUL PENTRU ANUL 2018 
 (lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

 
 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I. Vehicule cu două axe X  
     1. Masă de cel puţin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 142 
     2. Masă de cel puţin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 142 395 
     3. Masă de cel puţin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 395 555 
     4. Masă de cel puţin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 555 1257 
     5. Masa de cel putin 18 tone 555 1257 
II. Vehicule cu trei axe    
     1. Masă de cel puţin 15 tone, dar mai mica de 17 tone  142 248 
     2. Masă de cel puţin 17 tone, dar mai mica de 19 tone  248 509 
     3. Masă de cel puţin 19 tone, dar mai mica de 21 tone  509 661 
     4. Masă de cel puţin 21 tone, dar mai mica de 23 tone  661 1019 
     5. Masă de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1019 1583 
     6. Masă de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone  1019 1583 
     7. Masa de cel putin 26 tone 1019 1583 
III. Vehicule cu patru axe    
      1. Masă de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 661 670 
      2. Masă de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 27 tone  670 1046 
      3. Masă de cel puţin 27 tone, dar mai mica de 29 tone  1046 1661 
      4. Masă de cel puţin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1661 2464 
      5. Masă de cel puţin 31 tone, dar mai mica de 32 tone  1661 2464 

       6. Masa de cel putin 32 tone 1661 2464 

 

 
 
   Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă 

autorizată egală sau mai mare de  12 tone: 
Conf. art. 470 alin.(6)  Cod Fiscal 



 
 
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

IMPOZITUL PENTRU ANUL 2018 
 (lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute  

 
Alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare 

I. Vehicule cu 2+1 axe:   
      1. Masă de cel puţin  12 tone, dar mai mica de 14 tone  0 0 
      2  Masă de cel puţin  14 tone, dar mai mica de 16 tone  0 0 
      3. Masă de cel puţin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 64 
      4. Masă de cel puţin 18 tone, dar mai mica de 20 tone  64 147 
      5. Masă de cel puţin 20 tone, dar mai mica de 22 tone  147 344 
      6. Masă de cel puţin 22 tone, dar mai mica de 23 tone  344 445 
      7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone  445 803 
      8. Masă de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 28 tone  803 1.408 
      9. Masa de cel putin 28 tone 803 1.408 
II. Vehicule cu 2+2 axe:   
      1. Masă de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone  138 321 
      2. Masă de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone  321 528 
      3. Masă de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone  528 775 
      4. Masă de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone  775 936 
      5. Masă de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone  936 1.537 
      6. Masă de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone  1.537 2.133 
      7. Masă de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone  2.133 3.239 
      8. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone  2.133 3.239 
      9. Masa de cel putin 38 tone 2.133 3.239 
III. Vehicule cu 2+3 axe:   
       1. Masă de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.698 2.363 
       2. Masă de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2.363 3.211 
       3. Masa de cel putin 40 tone 2.363 3.211 
IV. Vehicule cu 3+2 axe :   
       1. Masă de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.500 2.083 
       2. Masă de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone  2.083 2.881 



       3. Masă de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone  2.881 4.262 
       4. Masa de cel putin 44 tone 2.881 3.262 
V. Vehicule cu 3+3 axe :   
       1. Masă de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone  853 1.032 
       2. Masă de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1.032 1.542 
       3. Masă de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone  1.542 2.454 
       4. Masa de cel putin 44 tone 1.542 2.454 

 
Conf. art. 470  alin.(7) Cod Fiscal                                        Remorci, semiremorci sau rulote:  

 
Masa totală maximă autorizată 

IMPOZITUL PENTRU ANUL 2018 
 (lei/an) 

                     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 

 
Conf. art. 470 alin. (8)  Cod Fiscal                                            Mijloace de transport pe apă 

                                                                                                                                    IMPOZITUL PENTRU ANUL 2018 
                                                                                                                                                        ( lei/an) 
                     1. Luntre, bărci fără motor folosite pentru pescuit şi uz personal    21 
                     2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 
                     3. Bărci cu motor 210 
                     4. Nave de sport şi agrement                                            1119 
                     5. Scutere de apă  210 
                     6. Remorchere şi împingătoare: X 
                         a) Până la 500 CP inclusiv 559 
                         b) Peste 500 CP, şi până la 2000 CP inclusiv 909 
                         c) Peste 2.000 CP, şi până la 4000 CP inclusiv 1398 
                         d) Peste 4.000 CP  2237 
                     7. Vapoare, pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din  aceasta  182 
                     8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale  X 
                          a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv 182 



                          b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone, dar nu 
peste 3000 tone 

280 

                          C) Cu capacitatea de încarcare de peste 3.000 tone 490 
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                   Se acorda scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol, potrivit art. 469, 
alin. (2) si (3) din Codul Fiscal. 
                    Se acorda reducerea cu 50% de la plata impozitului pe mijloacele de transport hibride, potrivit art. 470, alin.(3) din Codul Fiscal. 
 

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor: 
 

Conf. art. 474 
alin.(1) Cod Fiscal 
 

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în 
mediu urban: 
 

TAXA PENTRU ANUL 2018 
-lei/- 

Suprafata pentru care se obţine certificatul de urbanism  

            a) până la 150 m² inclusiv 6 
            b) între 151 şi 250 m² inclusiv 7 
            c) între 251 şi 500 m² inclusiv 9 
            d) între 501 şi 750 m² inclusiv 12 
            e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 14 
            f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei /m2 pentru ce depăşeşte 1.000 m2 
 
Conf. art. 474 
alin.(4) Cod 
Fiscal 
 
 

 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de   
către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, 
de către primar sau de structurile de specialitate din 
cadrul consiliului județean 
 

 
 

15 

Conf. art. 474 alin. 
(10) Cod Fiscal 

 
 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau  
excavări: 

 

10 lei/mp. 

 
Conf. art. 474 
alin.(14) Cod 
Fiscal 

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, 
containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi 
a panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în 
spaţiile publice 

8 lei/mp. 



 
Conf. art. 474 alin. 
(15) Cod Fiscal 
 
 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările  
de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă,  
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie  
şi televiziune prin cablu  

12 lei/racord 

Conf. art. 474 
alin.(16) Cod 
Fiscal 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură  
stradală şi adresă 

9 

Conf. art. 475 
alin.(1) Cod Fiscal 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare  de 
funcţionare 

20 

Conf. art. 475 alin. 
(2) Cod Fiscal 

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător 50 

Conf. art. 475 alin. 
(2) Cod Fiscal 

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol 

50 

Conf. art . 475 alin. 
(3) Cod Fiscal 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 
 

Suprafaţa de 
deservire 

Zona 
A 

Zona 
B 

Zona 
C 

Zona 
D 

Vizare Eliberare Vizare Eliberare Vizare Eliberare Vizare  Eliberare 
Până la 50 mp.   700 1000   600   900   500   800   400  700 

Între    51-100 mp. 1000  2000   800 1700   600 1500   500 1300 

Între  101-200 mp. 2000  3000 1800 2700 1500 2400 1300 2100 

Intre  201- 500 mp. 3000  4000 2700 3500 2400 3000 2100 2500 

Peste 500 mp. 4000  5000 3500 4500 3000 4000 2500 3500 
 

 

 
 
 
 
 

TAXA   PENTRU  FOLOSIREA   MIJLOACELOR   DE   RECLAMĂ   ŞI   PUBLICITATE 
 

 

 

Conf. art. 478 alin. (2) Cod Fiscal 

               Taxa pentru afișaj în scop de reclamă şi publicitate 

VALORILE TAXEI PENTRU ANUL 2018 

lei/ m2 sau fracţiune de m2 

 



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

30 lei/ m2 sau fracţiune de m2 

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

20 lei/ m2 sau fracţiune de m2 

  
ALTE TAXE LOCALE 

 

 Conf. art. 486 alin.(1) Taxe zilnice pentru utilizarea temporară a locurilor 
publice 

VALORILE TAXEI PENTRU ANUL 2018 

 a) vanzare produse alimentare, cu consum imediat, produse de sezon, 
produse nealimentare 

2 lei/mp./zi 

 b) activitati de promovare- expunere de produse 2 lei/ mp./zi 

 c) desfaşurare activităţi sociale, culturale, sportive, sau de interes public 1 leu/ mp./zi 

 d) activitati de agrement 2 lei/mp./zi 

 e) vânzari ocazionale de flori, mărţişoare, suveniruri, felicitări, obiecte de cult, 
ornamente etc. 

5 lei/ mp./zi 

 

 Conf. art. 486, alin. 4 Cod Fiscal
 – 

 taxa pentru indeplinirea procedurii de divort 500 lei 

 Conf. art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile 
locale 

30 lei 

 
 
 

 

 

 

SANCŢIUNI 
 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE 

 



  
Conf. art. 493 alin. (3) Cod Fiscal - Contravenţia prevazută la art. 493, alin. (2) lit. a), în cazul persoanelor fizice se sancţionează cu amendă de 

la 70 lei la 279 lei; 
Conf. art. 493 alin. (3) Cod Fiscal -  Contravenţia prevazută la art. 493, alin. (2) lit. b), în cazul persoanelor fizice se sancţionează cu amendă de 

la 279 lei la 696 lei; 
Conf. art.294 alin. (4) Cod Fiscal -  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 amenda de la 325 lei la 1578 lei în cazul 
persoanelor fizice; 
 
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la aliniatele 3 şi 4 se majorează cu 300%, respectiv: 
Conf. art. 493 alin. (5) Cod Fiscal - Contravenţia prevazută la art. 493, alin. (2) lit. a), în cazul persoanelor juridice se sancţionează cu amendă 

de la 280 lei la 1116 lei; 
Conf. art. 493 alin. (5) Cod Fiscal - Contravenţia prevazută la art. 493, alin. (2) lit. b), în cazul persoanelor juridice se sancţionează cu amendă 

de la 1116 lei la 2784 lei; 
Conf. art. 493 alin. (4) si (5) Cod Fiscal - 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 sanctionează cu amendă de la 1300 lei la 6312  lei în 
cazul persoanelor juridice. 

 

 
           Menţionăm faptul că ne rezervăm dreptul de a modifica valorile/nivelurile menţionate în tabloul anterior în condiţiile în care prin acte 

normative speciale acestea vor fi modificate . 

 


