
 
A N E X A  Nr. 2                                       

                                                                      la Hotărârea nr. ____ din data de __.05.2019
                                    a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
 

Indexarea amenzilor aplicabile persoanelor fizice și persoanelor juridice, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Art. 1. Limitele minime și maxime ale amenzilor aplicate persoanelor fizice 
 

Art. 493, alin. 
(3) din Codul 
fiscal 

a) Contravențiile prevazute la art. 493, alin. (2), lit. a) din Codul fiscal se sancționează 
cu amendă de la 73,22 lei la 291,83 lei, 

b) Contravențiile prevăzute la art. 493, alin. (2), lit. b) din Codul fiscal se sancționează 
cu amendă de la 291,83 lei la 728,01 lei. 

Art. 493, alin. 
(4) din Codul 
fisc 

Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrare, vânzarea, evidența și 
gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă de la 339,95 lei la 1.650,58 lei. 

 
Art. 1. Limitele minime și maxime ale amenzilor aplicate persoanelor juridice 
 

Art. 493, alin. 
(3) din Codul 
fiscal 

c) Contravențiile prevazute la art. 493, alin. (2), lit. a) din Codul fiscal se sancționează 
cu amendă de la 292,88 lei la 1.167,33 lei, 

d) Contravențiile prevăzute la art. 493, alin. (2), lit. b) din Codul fiscal se sancționează 
cu amendă de la 1.167,33 lei la 2.912,06 lei. 

Art. 493, alin. 
(4) din Codul 
fisc 

Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrare, vânzarea, evidența și 
gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.359,80 lei la 6.602,35 lei. 

Art. 493, alin 
(4¹) din Codul 
fiscal 

Necomunicarea informațiilor și a documentelor de naturacelor prevăzute la art. 494, alin. 
(12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie 
contravenție și se sancționează cu amenda de la 523,00 lei la 2.615,00 lei. 

 
    



 
 

Art.3. contravențiilor prevăzute în prezenta Anexă li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 
2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv 
posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului- verbal ori, 
după caz de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.  
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