
Anexa la Hotărârea Consiliului Local Nădlac 
nr.114/11.10.2005 

Taxe şi impozite locale propuse pentru 
anul 2006 

 
 
 
 

Capitolul I. Impozitul pe clădiri 
 
 
 

 Felul clădirilor şi al altor construcţii 
impozabile 

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2006 

  Valoarea impozabilă- RON/m2

  Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 

încălzire 

0 1 2 3 
Clădiri: 
a) cu pereţi sau cadre din beton armat, din 
cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte 
materiale asemănătoare 

669 397 

1 

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, 
vălătuci, paiantă şipci şi alte materiale 
asemănătoare 

182 114 

Construcţii anexe corpului principal al clădirii: 
a ) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton 
sau din alte materiale asemănătoare 114 102 

2 

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, 
vălătuci, şipci sau alte materiale 
asemănătoare 

68 45 

3. Subsol, demisol sau mansardă utilizată ca 
locuinţă 

75 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75 % din suma care s-ar 
aplica clădirii 

4. Subsol, demisol sau mansardă utilizată cu 
alte scopuri decât cel de locuinţă 

50 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50 % din suma care s-ar 
aplica clădirii 

 
 
 
 
1. cota de impozitare pentru clădirile proprietatea persoanelor fizice este de 0,2 % din valoarea 

impozabilă 
2. cota impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice ce se  aplică asupra valorii de inventar 

a clădirii înregistrată în contabilitatea acestora: ……………………1 % 
3. cota impozitului pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice, care nu au efectuat nici 

o reevaluare a clădirilor începând cu anul 2003, ce se aplică asupra valorii de inventar a 
clădirii înregistrată în contabilitatea acestora:……………..7% 

 
 
 
Capitolul. II. Impozitul  pe teren 

 
 
 
IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN 
TERENURI CU CONSTRUCŢII                                                                                                               
                                                                                                                                          RON/ha 

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2006 Zona în cadrul 
localităţii Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi 

 0 I II III IV V 
A 7.404 6.148 5.401 4.681 636 509 
B 6.148 4.648 3.768 3.180 509 382 
C 4.648 3.180 2.385 1.511 382 254 
D 3.180 1.511 1.261 880 249 127 
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IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ 
DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII                                             RON/ha                             
Nr.crt. Categoria de 

folosinţă 
NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2006 

  Zona 
  Zona I Zona II Zona III Zona IV 
1 Arabil 50  40  30  20 
2 Păşuni 15  13  11  9 
3 Fâneţe 15 13  11 9 
4 Vii 33  25  20  13 
5 Livezi 38  33  25 20 
6 Păduri şi alte 

terenuri cu vegetaţie 
forestieră 

20 15 13 11 

7 Terenuri cu ape 11 9 6  X 
8 Drumuri şi căi 

ferate 
x x x x 

9 Teren neproductiv x x x x 
   
*) Nu se ia în calcul suprafaţa construită la sol a clădirilor 
 
În cazul unui teren amplasat în extravilan, indiferent de rangul localităţii, categoria de 
folosinţă şi zona unde este situat, impozitul pe teren este de 2 RON/ha 
 

CLASA DE CALITATE (RON/ha) Nr. 
crt. Categoria de folosinţă I II III IV V 

1 Teren arabil 36 34 32 30 20 
2 Păşune fâneaţă 20 18 16 14 12 
3 Vie 40 

4 Plantaţie de vie tânără şi plantaţie în regenerare 
până la intrarea pe rod 

x 

5 Livadă 40 

6 Livadă tânără şi livadă în regenerare până la 
intrarea pe rod 

x 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră  9 

8 Păduri în vârstă de până la 20 de ani şi păduri cu 
rol de protecţie 

x 

9 Teren pe care se află amenajări piscicole 24 
10 Teren cu construcţii 22 
11 Drumuri şi căi ferate x x x x x 
12 Teren neproductiv x x x x x 

 
 
Capitolul III. Taxa asupra mijloacelor de transport 

 
 
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică: 
                       Mijlocul de transport NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2006 
 VALOAREA TAXEI 

- lei (RON)/500 cm3 sau fracţiune - 
a ) autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 
2000 cm3 inclusiv 8,5 

b) autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 2000 
cm3 10,5 

c) autobuze, autocare, microbuze 17 
d) alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală 
maximă autorizată de până la 12 t inclusiv 18,5 

e) tractoare înmatriculate 11 
f) motociclete, motorete şi scutere 5 

 
 
 
 
 

 
2



 
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone : 

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2005 şi 2006 
Taxa ( RON) 

 
Numărul axelor şi masa totală 
maximă autorizată  Vehicule cu sistem de 

suspensie pneumatică sau 
un echivalent recunoscut 

Vehicule cu alt sistem de suspensie 

1. Vehicule cu două axe                        2005            2006                      2005                       2006 
 a) peste 12 t, dar nu mai mult de 
13 t 118,4 100 130,2 110 

b) peste 13 t, dar nu mai mult de 
14 t 130,2 110 142 167 

c) peste 14 t, dar nu mai mult de 
15 t 142 167 165,6 235 

d) peste 15 t 165,6 235 331,4 533 
2. Vehicule cu trei axe  
a) peste 15 t, dar nu mai mult de 
17 t 130,2 110 142 120 

b) peste 17 t, dar nu mai mult de 
19 t 142 120 153,9 216 

c) peste 19 t, dar nu mai mult de 
21 t 153,9 216 189,4 280 

d) peste 21 t, dar nu mai mult de 
23 t 189,4 280 295,9 432 

e) peste 23 t, dar nu mai mult de 
25 t 295,9 432 449,7 671 

f) peste 25 t 295,9 432 449,7 671 
3. Vehicule cu patru axe  
a) peste 23 t, dar nu mai mult de 
25 t 189,4 280 201,2 284 

b) peste 25 t, dar nu mai mult de 
27 t 201,2 284 295,9 443 

c) peste 27 t, dar nu mai mult de 
29 t 295,9 443 473,4 704 

d) peste 29 t, dar nu mai mult de 
31 t 473,4 704 710,1 1044 

e) peste 31 t 473,4 704 710,1 1044 
 
 
 
Pentru combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă 
cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone:  

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2005 şi 2006 
Taxa (RON) 

 
Numărul anexelor şi masa totală 
maximă autorizată Axă/axe motoare cu 

suspensie pneumatică sau 
un echivalent recunoscut 

Axă/axe motoare cu alt sistem de 
suspensie 

1.Vehicule cu 2+1 axe                              2005             2006                     2005                       2006 
 a) peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t 107,6 100 130,2 110 
b) peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t 130,2 110 142 120 
c) peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t 142 120 153,9 130 
d) peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t 153,9 130 165,6 140 
e) peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t 165,6 140 177,5 150 
f) peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t 177,5 150 189,4 189 
g) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 189,4 189 236,7 340 
h) peste 25 t 236,7 340 402,3 597 
2.Vehicule cu 2+2 axe  
a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 142 120 153,9 136 
b) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t 153,9 136 189,4 224 
c) peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t 189,4 224 236,7 329 
d) peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t 236,7 329 272,2 397 
e) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t 272,2 397 437,9 651 
e) peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t 437,9 651 615,4 904 
f) peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t 615,4 904 934,9 1373 
g) peste 36 t 615,4 904 934,9 1373 
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3. Vehicule cu 2+3 axe  
a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 497 719 674,5 1001 
b) peste 38 t 674,5 1001 946,7 1361 
4.Vehicule cu 3+2 axe  
a) peste 36 t, dar nu mai  mult de 38 t 414,2 636 591,7 883 
b) peste 38 t, dar nu mai  mult de 40 t 591,7 883 828,4 1221 
c) peste 40 t 828,4 1221 934,9 1806 
5. Vehicule cu 3+3 axe 
a) peste 36 t, dar nu mai  mult de 38 t 331,4 362 366,9 437 
b) peste 38 t, dar nu mai  mult de 40 t 366,9 437 437,9 653 
c) peste 40 t 437,9 653 887,6 1040 

 
Pentru remorci, semiremorci şi rulote: NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2006 
Masa totală maximă autorizată Taxa (RON) 
1. Pentru remorci, semiremorci şi rulote: X 
a)până la o tonă inclusiv 8,5 
b)între 1 şi 3 tone inclusiv 28 
c) între 3 şi 5 tone inclusiv 42 
d)peste 5 tone  52,5 
2.Pentru mijloace de transport pe apă: X 
a)luntre, bărci,  fără motor, folosite pentru uz şi 
agrement personal 13 

b)bărci fără motor, folosite în alte scopuri 40 
c)bărci cu motor 80 
d)bacuri, poduri plutitoare 650 
e)şalupe 400 
f)iahturi 2000 
g)remorchere şi împingătoare: X 
g.1.până la 500 CP 400 
g.2.între 501 şi 2000 CP 650 
g.3. între 2001 şi 4000 CP 1100 
g.4.peste 4000 CP 1600 
h)vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din 
aceasta 130 

i)ceamuri, şlepuri şi barje  fluviale, în funcţie de 
capacitatea de încărcare: X 

i.1.până la 1500 tone inclusiv 130 
i.2.între 1501 şi 3000 tone inclusiv 190 
i.3.peste 3000 tone 350 

 
 

Cap. IV. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 
 

A. În domeniul construcţiilor, taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de 
suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel: 

 
1.Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită: 
1.1.În mediul urban: 
 

Suprafaţa Taxa 
- lei noi - 

a) până la 150 m2 inclusiv 10 
b) între 151 şi 250 m2 inclusiv 15 
c) între251 şi 500 m2 inclusiv 19 
d) între 501 şi 750 m2 inclusiv 20 
e) între 751 şi 1000 m2 inclusiv 23 
f) peste 1000 m2 23+0,015 RON/m2 pentru fiecare mp care depăşeşte 1000 mp 
 
2.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări, necesare studiilor geotehnice, ridicărilor  
topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor 
exploatări__________________________10 RON/mp.  
3.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________________________10 RON pentru fiecare instalaţie 
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4.Taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de 
structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean___________20RON. 
5.Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 10 RON. 
6.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.
7.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.
8.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.
9.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 este de 10 RON pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.
10.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.
11.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.
12.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.
13.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.
14. În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de 
construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 251 din Codul 
Fiscal din 2003.
 
B. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii 
similare 
 
1.Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi economice: 
 
a) pentru meseriaşi şi cărăuşi 50 RON 
b) pentru cazane fabricat rachiu 50 RON 
c) pentru liber profesionişti 80 RON 
d) pentru mori, prese de ulei şi darace 50 RON 
e) pentru activităţi de proiectare 80 RON 
f) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus 80 RON 
 
2.Taxa pentru eliberarea certificatului de producător___________________15 RON 
3.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare____________15 RON 
4.Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute 
de consiliile locale, pentru fiecare m2 sau fracţiune : 
 
a) la scara 1:500 10 RON 
b) la scara 1:1.000 15 RON 
c) la scara 1: 2.000 20 RON 
 
 

Capitolul V. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate     
1. Taxa pentru afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică 20 RON/m  sau 
fracţiune de m  .

2

2
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2. Taxa pentru oricare alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate 30 RON/m2 

sau fracţiune de m . 2

Se impune persoanelor care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate să 
depună o declaraţie până la data de 31.01 a fiecărui an sau în termen de 30 de zile de la afişare, în 
cazurile noi,  la compartimentul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei. 
 
 

Capitolul VI. Impozitul pe spectacole 
 

a) în cazul videotecilor …………………..………………………. 0,05 RON/mp/zi  
b) în cazul discotecilor …………………………………………… 0,1 RON/mp/zi  

 
 

Capitolul VII. Alte taxe locale 
 

1. Taxa pentru ocuparea temporară a domeniului public 
Taxa pentru ocuparea temporară sau permanentă a locurilor publice, altele decât cele special amenajate 
(piaţă), precum şi suprafeţele din faţa magazinelor sau atelierelor de prestări servicii, standuri situate de-a 
lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, 
după caz, se stabileşte după cum urmează: 

- pentru vânzarea de produse sau prestări din faţa magazinelor sau atelierelor unde îşi 
desfăşoară activitatea contribuabilii respectivi (tonete, aparate, 
standuri………………….…………………….0,1 RON/zi/mp sau fracţiune  

- pentru amplasarea de-a lungul drumului naţional, în parcări, etc., de standuri,construcţii 
provizorii, etc.: 

- pentru 1 (una)  zi………………………………. 10 RON/zi/mp sau fracţiune 
- între 2-5 zile……………………………………7 RON/zi/mp sau fracţiune  
- peste 5 zile…………………………………….. 1 RON/zi/mp sau fracţiune  
- pentru amplasarea de corturi ( nunţi sau alte ocazii )…0,2 RON/zi/mp sau fracţiune  
- pentru ocuparea locurilor publice cu terase în faţa magazinelor, punctelor de 

desfacere…………………………………………..…….0,05 RON/zi/mp sau fracţiune  
- pentru amplasarea instalaţiilor-parcurilor de distracţie ………………2 RON/zi/mp 
- pentru utilizarea domeniului public aferent staţiilor de autobuz : 

• pentru transport public în comun …………..50 RON/lună/staţie 
• pentru transport curse internaţionale………100 RON/lună/staţie 

 
Stabilirea altor locuri publice decât cele de mai sus se va face printr-o hotărâre ulterioară a Consiliului 
local. 
 

2. Taxă vehicule lente 
 
Nr. 
crt. Denumirea vehiculului lent Taxă 

- lei noi - 
1. Autocositoare 10 
2. Autoexcavator (excavator pe autoşasiu) 15 
3. Autogreder sau autogreder 15 
4. Buldozer pe pneuri 37 
5. Compactor autopropulsat 10 
6. Electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă etc. 10 
7. Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri 15 
8. Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri 15 
9. Excavator pe pneuri 37 
10. Freză autopropulsată pentru canale 15 
11. Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat 15 
12. Freză rutieră 25 
13. Încărcător cu o cupă pe pneuri 15 
14. Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare 10 
15. Macara cu greifer 15 
16. Macara mobilă pe pneuri 15 
17. Macara turn autopropulsată 20 
18. Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente 15 

 
6

http://192.168.253.2:2525/ag8/Legislatie/ADMIN/
http://192.168.253.2:2525/ag8/Legislatie/ADMIN/
http://192.168.253.2:2525/ag8/Legislatie/ADMIN/
http://192.168.253.2:2525/ag8/Legislatie/ADMIN/
http://192.168.253.2:2525/ag8/Legislatie/ADMIN/


19. Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor 15 
20. Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri 15 
21. Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor 15 
22. Maşină autopropulsată pentru forat 15 
23. Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt 15 
24. Plug de zăpadă autopropulsat 10 
25. Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn 10 
26. Tractor pe pneuri 37 
27. Troliu autopropulsat 15 
28. Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 15 
29. Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 10 
30. Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 15 
31. Vehicul pentru marcarea drumurilor 10 
32. Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri 15 
 
      3. TAXE URGENŢĂ 
 

- taxă urgenţă înscriere auto………………………………….………….  30 RON 
- taxă urgenţă radiere auto…………………………………………….…. 15 RON 
- taxă urgenţă eliberare adeverinţă sau certificat fiscal …………... 30 RON 

Capitolul VIII. Facilităţi fiscale 
 

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri şi terenul din intravilan şi extravilan, datorate 
pentru întregul an de către persoane fizice, până la date de 15 martie inclusiv, se acordă o bonificaţie de 
…….5 %. 
 
Capitolul IX. Sancţiuni 
 
a) Contravenţia prevăzută la art.294, alin.3, lit. a din Legea nr.571/2003 se sancţionează cu amendă de la 
60 RON la 120 RON, iar cea de la lit. b cu amendă de la 120 RON la 380 RON, în cazul persoanelor fizice. 
b) 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 250 RON la 1200 RON, în cazul persoanelor fizice. 
c) Contravenţia prevăzută la art. 294, alin. 6, lit. a din Legea nr.571/2003 se sancţionează cu amendă de 
la 250 RON la 500 RON, iar cea de la lit. b cu amendă de la 500 RON la 1400 RON, în cazul persoanelor 
juridice. 
d) 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 950 RON la 5.000 RON, în cazul persoanelor juridice. 

 
 

 
 
                     Preşedinte de şedinţă     Contrasemnat pentru legalitate 
                                                          Secretar 
         Alexandru Gros 
  
 
 
 
 
 
 
C.A./C.A. 
Hot. Impozite  
5 exp. 
 
 
 
 
 
 

 
7


	Capitolul I. Impozitul pe clădiri
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