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Dragi cenăzeni

La început de an 2014, vă urez multă sănătate, bucurii și împlinirea 
tuturor dorinţelor!

Anul 2013 a fost anul în care s-a încheiat implementarea proiec-
tului cu finanţare europeană, implementare care a decurs foarte bine și 
cu toții resimţim deja rezultatul acestui proiect, mai puţin la obiectivul 
Creșă, unde sunt probleme legate de angajarea personalului.

În luna decembrie, am depus un alt proiect cu fi nanţare neram-n luna decembrie, am depus un alt proiect cu finanţare neram-
bursabilă. Este vorba despre achiziţia unui buldoexcavator în valoare de 
92.000 euro, proiect care se află în evaluare. În perioada 2014-2020, vom 
putea depune proiecte care vizează dezvoltarea infrastructurii (apă, canal, 
drumuri) în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, aceste 
programe constituind resursa financiară cea mai importantă pentru buge-
tul local. De asemenea, intenționăm să finalizăm din fonduri proprii Casa 
de Cultură, avem în bugetul local o rezervă financiară de 1.300.000 lei.

Anul financiar l-am încheiat fără datorii. Ba, din contră, avem în 
cont suma sus-menţionată, pe care o vom folosi în anul 2014.

În ceea ce priveşte impozitele și taxele locale, acestea nu au cres-i taxele locale, acestea nu au cres-
cut, ele rămânând la nivelul anului 2013.

Din păcate, nici în acest an nu vă putem prezenta bugetul local pe 
anul 2014, deoarece nu ne-au fost încă repartizate sumele necesare.

Nicolae Crăciun, Primar
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Căsătorii în 2013:
        Colompar Iosif cu Blidar Reghina; Flonta Ioan cu Morosan 

Mihaela; Petrovici Calin cu Iancu Lavinia Mirela; Martincu Sergiu 
Petru cu Gligor Mihaela; Hajas Andrei cu Pacurar Cornelia; Nedelcu 
Vasile cu Nicola Mirela Petronela; Canario Nelson Manuel cu Calancea 
Elena; Macsin Florin Cristian cu Tomi Carmen; Turcan Cosmin cu Rus 
Mariana; Sas Pavel Petru cu Anechite Alina Elena; Colariu Cristian cu 
Zeliuc Natasa; Petrovici Constantin cu Bostiog Camelia Gabriela; Hlatcu 
Dumitru cu Gligor Camelia Mariana; Jivin Romeo Gabriel cu Puscau 
Emilia Marioara; Damian Gheorghe cu Biro Aretia Irina; Alda Teofil 
Daniel cu Rejep Alexandra Elena; Neacsu Albertino Emanuel cu Moisa 
Corina; Ratiu Stelian cu Tiko Elena; Uncianschi Dimitrie cu Dragos 
Daniela; Nadaban Valentin cu Moisa Mihaela Gabriela; Mohacs Emeric 
cu Fazekos Margareta Susana.

Naşteri în 2013:

Născuți în 2012, dar au depus cererile de alocații de stat în 2013 
și nu au fost cuprinși în „Ghidul cenăzeanului pentru anul 2013“:
Popa Andrada Ionela; Grozav Antonia; Kardos Luca Adrian; Langer 
Petru Cristian; Langer Viorica Florina. 

Pit Alexandru; Potirniche Nicoleta Giorgiana; Mois Antonio Vasile; 
Cristea Ioan Paul; Filip Sara; Bratan Stefan Daniel; Filip Miriam Ioana; 
Csiszar Julia; Lita Laura Eliza; Radu Elisa Mariana; Moldovan Madalin 
Alin; Meszaros Adelina Daniela; Bejan Maya Alessia; Andrei Patricia 
Alexandra; Cernescu Rares Alexandru; Mirauta Andra Maria; Rinciog 
Kataleya Maria; Doda Mario Florin; Frigl Narcisa Adriana; Turcan 
Roxana Ioana; Butnariu Rares Mihai; Neacsu Natalia Albertyna; Ciurte 
Ianna Maria; Hojda Paul Dragos; Tudor Georgiana Simona Maria; 
Uncianschi Miroslav Stevan; Cristea Amalia Stefania; Furge Alesia 
Evelin; Damina Diana Georgiana; Rus Andreea Victoria; Valco Claudiu 
Ionut; Neacsu Natalia Albertyna.

STAREA CIVILĂ ÎN 2013
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Decese în 2013:
Floru Maria – Cenad nr. 723 – 73 ani; Vlascici Dina – Cenad nr. 

381 – 69 ani; Varga Saveta – Cenad nr. 29 – 91 ani; Dogojie Elisabeta – 
Cenad nr. 1625 – 76 ani; Marianut Sava – Cenad nr. 645 – 82 ani; Berari 
Nicolae – Cenad nr. 1486 – 81ani; Iorgovan Dimitrie – Cenad nr. 409 – 65 
ani; Vlascici Arsenie – Cenad nr. 276 – 77 ani; Rejep Gheorghe – Cenad 
nr.  1466 – 83 ani; Daradics Antal – Cenad nr. 68 – 53 ani; Covaci Marta 
– Cenad nr. 1561 – 56 ani; Korom Mihai – Cenad nr. 572 – 82 ani; Isacov 
Draga – Cenad nr. 417 – 82 ani; Grigoras Gheorghe – Cenad nr. 273 – 76 
ani; Vlascici Vidosava – Cenad nr. 639 – 79 ani; Colompar Elisaveta – 
Cenad nr. 1843 – 62 ani; Roman Vasile Cristian – Cenad 1458 – 24 ani; 
Apostol Iulian – Cenad nr. 1795 – 78 ani; Milicici Jivan – Cenad nr. 1665 
– 65 ani; Ciobanov Vlada – Cenad nr. 398 – 82 ani; Tau Florica – Cenad 
nr. 699 –  83 ani; Oprea Ana – Cenad nr. 1520 – 77 ani; Sapungin Danita 
– Cenad nr. 420 – 99 ani; Rosca Maria – Cenad nr. 62 – 93 ani; Colompar 
Susana – Cenad nr. 46 – 48 ani; Balasz Elisabeta – Cenad nr. 447 – 82 
ani; Korom Verita – Cenad nr. 16 – 74 ani; Bejan Emilia – Cenad nr. 1643 
– 88 ani; Uglesin Justina – Cenad nr. 514 – 76 ani; Trandafir Cristina – 
Cenad nr.  315 – 76 ani; Suciu Georgina – Cenad nr. 1448 – 90 ani; Gabor 
Georgiana Alexandra – Cenad nr. 621 – 18 ani; Dumitru Damian Dumitru 
– Cenad nr. 1465 – 58 ani; Disici Bogdan – Cenad nr. 386 – 71 ani. 

Dolma, la Cenad
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ASISTENŢA  SOCIALĂ

Legislaţia actuală prevede următoarele drepturi:
1) Alocaţia de stat pentru copii în cuantum de:
- 200 lei/lună pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, iar pentru 

copiii cu handicap, până la vârsta de 3 ani;
- 42 lei/lună pentru copiii peste 2 ani, până la terminarea studiilor 

liceale şi profesionale (vârsta maximă 25 ani);
- 84 lei/lună pentru copiii cu dizabilităţi.
2) Indemnizaţia de creştere a copilului se atribuie unuia dintre 

părinţi, care a fost încadrat în muncă timp de 12 luni anterior naşterii 
copilului. Această indemnizaţie este în cuantum de 600 lei/lună sau 85% 
din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni înaintea naşterii copilului 
şi se acordă până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului şi 3 ani a copilului 
cu handicap. În situaţia în care părintele optează pentru rămânerea în 
continuare în câmpul muncii, acesta beneficiază de un stimulent de inserţie 
lunar, în sumă de 500 lei, până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului.

3) Alocaţia de susţinere se acordă familiilor formate din soţ, soţie şi 
copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună. Se consideră 
familie şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre 
ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în 
ancheta socială.

4) Ajutorul social se acordă persoanelor fizice sau familiilor care 
nu realizează venituri, precum şi celor care realizează venituri foarte 
mici. Cuantumul ajutorului social este de maxim 125 lei/persoană/lună şi 
acordarea este condiţionată de prestarea unei munci în folosul comunităţii. 
De asemenea, beneficiarii ajutorului social primesc, pe perioada sezonului 
rece, 01.11.2013-31.03.2014, bani pentru lemne, în sumă de 58 lei/familie.

5) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă persoanelor care 
realizează venituri nete până la 615 lei/membru de familie/lună.

Menţionăm că pentru a putea beneficia de acest ajutor este necesară 
cuprinderea în dosar a tuturor persoanelor care locuiesc în gospodărie. 
De asemenea, acordarea acestui ajutor va fi condiţionată de înscrierea 
corectă a domiciliului din actul de identitate al fiecărei persoane în parte 
şi prezentarea actelor de proprietate sau închiriere de imobil. Cererile 
pentru acordarea ajutorului de încălzire se pot depune pe toată durata 
sezonului rece, respectiv între 1 noiembrie anul curent şi până la 31 martie 
anul următor. Persoanele sau familiile care deţin bunuri prevăzute în lista 
anexată nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.
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LISTA CUPRINZÂND BUNURILE CE 
CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII 

AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA 
LOCUINŢEI

BUNURI  IMOBILE: clădiri sau alte spaţii locative în afara 
locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia 
celei de domiciliu.

BUNURI  MOBILE:
MIJLOACE  DE  TRANSPORT
- autoturisme sau motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, 

cu excepția celor adaptate persoanelor cu handicap;
- mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare 

de 10 ani;
- autoutilitare;
- autocamioane și remorci;
- șalupe, bărci cu motor, scutere de apă și iahturi;
- autobuze și microbuze.

UTILAJE  AGRICOLE
- tractor și combină autopropulsată.

UTILAJE  DE  PRELUCRARE  AGRICOLĂ
- presă de ulei și moară de cereale.

UTILAJE  DE  PRELUCRAT  LEMNUL
- gater şi drujbă;
- alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

DEPOZITE  BANCARE
- cu valoare de peste 3.000 lei

TERENURI/ANIMALE/PĂSĂRI

- suprafețe de teren, păsări și animale a căror valoare netă de 
producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, 
respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.
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GOSPODĂRIE COMUNALĂ

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă s-a derulat în cursul anului 2013 în condiții 
destul de bune, excepție făcând perioada de vară, când o parte din cetățenii 
din comună au folosit apa și în alte scopuri decât cele menajere. În prezent 
funcționează 5 foraje, iar presiunea din timpul iernii, primăverii și al 
toamnei ar trebui să fie și vara, aceasta dacă nu s-ar folosi apa și în alte 
scopuri. În cursul anului 2013, au fost realizate 4 fântâni, investiții care 
vor continua și în 2014. De asemenea, vom reface în totalitate forajul din 
grădina Primăriei, deoarece randamentul lui a scăzut foarte mult.

Facem un apel la cetățeni pentru a folosi apa doar în scopuri 
menajere, pentru a putea asigura întregii comune apa necesară. De 
asemenea, vă rugăm a sesiza orice derapaj de la modul de folosire a apei.

Canalizarea

Sistemul de canalizare funcționează bine, nu au existat probleme în ceea 
ce privește deversarea în canalizare. În acest sens, revenim la apelul 
nostru de a se branșa toți cei care sunt pe traseul canalului. Nebranșarea 
la canalizare ne va crea și probleme în accesarea fondurilor europene 
cu privire la extinderea sistemului de canalizare, deoarece aceste sume 
se acordă numai după branșarea celor care au canal și a angajamentului 
acelor persoane unde urmează a se extinde canalizarea.

Salubrizarea

Serviciul de salubrizare a funcționat bine, neexistând neconcordanțe 
în cursul anului 2013. Pentru a evita o eventuală sustragere (furt) al 
pubelelor, avem rugămintea de a nu scoate pubelele în stradă decât în 
dimineața zilei cuprinsă în grafic.
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CONSILIUL LOCAL CENAD

HOTĂRÂREA NR. 33 din 16.12.2013

Analizând propunerile privind taxele locale pe anul 2014;
În temeiul  prevederilor  Legii nr. 571/2003 - Codul-fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Normelor 
de aplicare a prezentei legi;

în baza art. 36, al. 4, 1it. c și art. 45 din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se stabilesc,  pentru anul 2014,  următoarele taxe la 
consumul de apă potabilă şi canalizare:

• locuinţe cu branşament cu apometru           - 1, 50 lei/mc.
• locuinţe cu branşament fără apometru:
          - persoane fizice                                - 60 lei/an/persoană.
         - pentru adăpatul animalelor:
                      - cai, tineret taurin, tauri               - 20 lei/an/cap. 
                   - porcine                                        - 5 lei/an/cap.
                   - bovine, vaci                               - 20 lei/an/cap.
       - persoane fizice care folosesc apa de la cișmea  - 15 

lei/an/persoană.
         - agenţi economici cu apometru               - 1, 50 lei/mc.
        - agenți economici fără apometru:
                      - restaurant, bufet, bar, brutărie   - 200 lei/lună.
                   - moară                                       - 130 lei/lună.
                       - magazin alimentar, cofetărie         - 60 lei/lună.
                      - coafură, frizerie, ateliere               - 35 lei/lună.
                   - farmacie                                        - 9 lei/lună.
• Imobile branşate la reţeaua de canalizare:
- persoane fizice, agenţi economici cu apometru  -  1, 10 lei/

mc apă folosită.
- persoane fizice, agenţi economici fără apometru -75% din 

valoarea apei achitate prin sistem pauşal.
Branşarea la reţea este obligatorie cu apometru. 
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Art.2 - Se stabileşte taxa de branşare la coloana de apă - 50 
lei/branşament.

Art.3 - Taxă vânzare nisip                  - 40 lei/mc cu încărcat. 
Art.4 - Taxă închiriat tractor                             - 60 lei/ora.
Art.5 - Taxă închiriat Wola                              - 120 lei/ora.
Art.6 - Taxă închiriere vidanjă                                 - 60 lei/ora.
Art.7 - Taxă închiriere miniexcavator                    - 40 lei/mc.
Art.8 - Se stabilesc următoarele taxe de salubrizare pentru 

anul 2014:
                  - persoane fizice                      - 4 lei/persoană/lună.
              - persoane juridice                   - 55 lei/societate 

comercială/lună.
Art. 9 - Taxă pentru închiriere teren extravilan -                                                              

- 400 lei/ha. 
Art.10 - Taxă copii xerox                                 - 0, 50 lei/filă.
Art.11 - Taxă munci necalificate                       - 12 lei/oră.
Art.12 - Taxă cosit manual iarba cu motocositoare - 0,20 

lei/mp.
Art.13 - Taxă cosit mecanic                               - 200 lei/ha.
Art.14 - Taxă închiriere teren sport bitumat:
 - ziua                                                             -  5 lei/oră.
 - seara cu nocturnă                                         -  15 lei/oră.  
Art.15 - Se interzice persoanelor fizice și juridice renunțarea 

la serviciile de apă, canalizare şi salubrizare, în situația bunei 
funcționări a acestor servicii.

Art.16 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică 
prin afișare și se comunică:

- Instituției Prefectului – Județul Timiș – Direcția pentru 
controlul legalității actelor și contencios administrativ;

- Serviciului buget al Consiliului Județean Timiș;
- D.G.F.P. Timiș
- Biroului contabilitate ;
- Biroului taxe şi impozite;
- Viceprimarului comunei.
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CONSILIUL LOCAL CENAD
Anexă la Hotărârea nr. 32/16.11.2013

Ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului 
local pentru anul 2014, în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o 
parte, şi de condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte;

Pentru anul 2014 impozitele şi taxele în suma fixă se propun după cum urmează:
a) - impozit teren intravilan (clădiri+curţi)    - 889 lei/ha - zona A rang IV.
- impozit teren intravilan (grădini)                                                        - 28 lei/ha

            - impozit teren extravilan:                                                     - 50 lei/ha teren arabil 
                                                                                             - 28 lei/ha/an pășune comunală

                                                                  - 55 lei/ha vie/rod                                
- 56 lei/ha livadă/rod

b) - impozit clădiri persoane fizice - 0,1% asupra valorii stabilite conform 
H.G. nr. 1309/2012 

c) - impozit clădiri persoane juridice - 1% asupra valorii de inventar a 
clădirii (dacă a fost făcută reevaluarea în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință 
și 10% asupra valorii de inventar dacă nu s-a făcut reevaluarea clădirii în ultimii 3-5 
ani, respectiv 30% în ultimii 5 ani).

d) - taxe asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică, în funcție de 
capacitatea cilindrică pentru fiecare 200 cmc sau fracțiune.

Vehicule înmatriculate

- motorete, motociclete și autoturisme cu capacitatea de până la 1.600 cmc 
inclusiv                                                                                                                         - 8 lei

- autoturisme între 1.601 și 2.000 cmc inclusiv                                       -18 lei 
- autoturisme între 2.001 și 2.600 cmc                                                       - 72 lei
- autoturisme între 2.601 și 3.000 cmc inclusiv                                - 144 lei
- autoturisme peste 3.001 cmc                                                                     - 290 lei
- autobuze, autocare, microbuze                                                                   - 24 lei
- autovehicule până la 12 t                                                                            - 30 lei
- tractoare înmatriculate                                                                                 - 18 lei

Vehicule înregistrate:

- vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică <4.800 cmc               - 4 lei
- vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică >4.800 cmc               - 6 lei
- vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată                             - 50 lei/an
- autovehicule transport marfă cu masa autorizată de peste 12 t - taxă (lei/

an/autovehicul):
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Taxa (lei/an/autovehicul)

Numărul axelor și 
masa totală maximă 
autorizată (în tone)

Axa/axe motoare suspensie 
pneumatică sau un 

echivalent recunoscut

Axa/axe motoare 
cu alt sistem de 

suspensie

1.Vehicule cu două axe:

a) Masa de cel puțin 12 t, dar mai mică de 13 t                            0                  133
b) Masa de cel puțin 13 t, dar mai mică de 14 t                     133                  367
c) Masa de cel puțin 14 t, dar mai mică de 15 t                           367                  517
d) Masa de cel puțin 15 t, dar mai mică de 18 t                    517              1.169 
e) Masa de cel puțin 18 t                                                     517            1.169

2. Vehicule cu trei axe:

a) Masa de cel puțin 15 t, dar mai mică de 17 t                              133                  231
b) Masa de cel puțin 17 t, dar mai mică de 19 t                          231                 474
c) Masa de cel puțin 19 t, dar mai mică de 21 t                               474                   615
d) Masa de cel puțin 21 t, dar mai mică de 23 t                          615                 947
e) Masa de cel puțin 23 t, dar mai mică de 25 t                           947               1.472
f) Masa de cel puțin 25 t, dar mai mică de 26 t                            947               1.472       
g) Masa de cel puțin 26 t                                                             947              1.472

3. Vehicule cu patru axe: 

a) Masa de cel puțin 23 t, dar mai mică de 25 t                          615                  623
b) Masa de cel puțin 25 t, dar mai mică de 27 t                     623                  973
c) Masa de cel puțin 27 t, dar mai mică de 29 t                         973              1.545
d) Masa de cel puțin 29 t, dar mai mică de 31 t                     1.545              2.291
e) Masa de cel puțin 31 t, dar mai mică de 32 t                       1.545               2.291
d) Masa de cel puțin 32 t                                                              1.545               2.291

4. Vehicule cu 2+1 axe:

a) Masa de cel puțin l2 t, dar mai mică de 14 t                               0                     0
b) Masa de cel puțin l4 t, dar mai mică de 16 t                               0                     0
c) Masa de cel puțin l6 t, dar mai mică de 18 t                               0                   60
d) Masa de cel puțin 18 t, dar mai mică de 20 t                            60                 137
e) Masa de cel puțin 20 t, dar mai mică de 22 t                           137                  320
f)  Masa de cel puțin 22 t, dar mai mică de 23 t                         320                  414
g) Masa de cel puțin 23 t, dar mai mică de 25 t                         414                  747
h) Masa de cel puțin 25 t, dar mai mică de 28 t                         747               1.310
i) Masa de cel puțin 28 t                                                            747                1.310

5. Vehicule cu 2+2 axe: 

a) Masa de cel puțin 23 t, dar mai mică de 25 t                        128                  299
b) Masa de cel puțin 25 t, dar mai mică de 26 t                        299                  491
c) Masa de cel puțin 26 t, dar mai mică de 28 t                       491                  721
d) Masa de cel puțin 28 t, dar mai mică de 29 t                        721                  871
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e) Masa de cel puțin 29 t, dar mai mică de 31 t                        871               1.429
f) Masa de cel puțin 31 t, dar mai mică de 33 t                    1.429               1.984
g) Masa de cel puțin 33 t, dar mai mică de 36 t                   1.984               3.012
h) Masa de cel puțin 36 t, dar mai mică de 38 t                   1.984               3.012
i) Masa de cel puțin 38 t                                                        1.984                3.012    
        

6. Vehicule cu 2+3 axe: 

a) Masa de cel puțin 36 t, dar mai mică de 38 t               1.579                 2.197
b) Masa de cel puțin 38 t, dar mai mică de 40 t              2.197               2.986
c) Masa de cel puțin 40 t                                                         2.197               2.986

7. Vehicule cu 3+2 axe: 

a) Masa de cel puțin 36 t, dar mai mică de 38 t                       1.395                 1.937
b) Masa de cel puțin 38 t, dar mai mică de 40 t                   1.937               2.679
c) Masa de cel puțin 40 t, dar mai mică de 44 t                     2.679                3.963
d) Masa de cel puţin 44 t                                                       2.679               3.963

8. Vehicule cu 3+3 axe: 

a) Masa de cel puțin 36 t, dar mai mică de 38 t                 794                   960
b) Masa de cel puțin 38 t, dar mai mică de 40 t                960                1.434
c) Masa de cel puțin 40 t, dar mai mică de 44 t               1.434                2.283
d) Masă de cel puţin 44 t                                                         1.434               2.283 
9. Remorci, semiremorci și rulote:

- până la 1 t                                                                                               - 9 lei/an
- de la 1 la 3 t                                                                                          - 34 lei/an
- de la 3 la 5 t                                                                                           - 52 lei/an
- peste 5 t                                                                                                - 64 lei/an
- mijloace de transport pe apă:

• luntre, bărci fără motor folosite pentru pescuit și uz personal           - 21 lei/an
• bărci cu motor                                                                                      - 210 lei/an

Se acordă bonificație de 10% pentru plata impozitului pe clădiri, teren și mijloace 
de transport contribuabililor care au achitat taxele mai sus menționate până la data de 
31 martie 2014.

Se scutesc de la plata taxei asupra mijloacelor de transport persoanele cu handicap 
care dețin în proprietate mijloace de transport echipate special pentru persoane cu 
handicap.

e) - taxă pentru eliberarea sau vizarea anuală a autorizaţiilor privind 
desfășurarea activității de alimentație publică clasa CAEN 5530 - restaurante și 
CAEN 5540 - baruri                                                                               - 1.000 lei/an.

f) - taxă pentru eliberarea unei autorizații pentru desfășurarea unei 
activități economice                                                                                       -15 lei/an

g) - taxă autorizație și viză anuală ce dau dreptul de a executa proiecte  - 
42 lei.

h) - taxă eliberare certificate producător                                                 - 50 lei
i)  - taxă pentru expunere de afișaje și panouri          - 20 lei/mp sau fracțiune
j) - taxă pentru firmele instalate la locul exercitării activității - 25 lei/mp 
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sau fracțiune.
k) - impozit pe discotecă                                                           - 1 leu/mp/zi.
l) - taxă pentru eliberarea autorizațiilor sanitar-veterinare                - 20 lei
m) - taxă hotelieră                                                       1 % din încasări/lunar
n) - taxă închiriere spațiu bancă credit                               - 13 lei/mp/lună
o) - taxă închiriere pentru unități profesionale, poștă, telefoane      13 lei/

mp/lună
p) - taxă pe magazii, boxe din diferite materiale, care nu aparțin 

constructiv de unitățile de bază                                                         - 1 leu/mp/lună
r) - taxă pe terasă                                                                      1 leu/mp/lună
s) - taxă închiriere Cămin Cultural (nunți)                                      - 500 lei
t) - taxă închiriere veselă-tacâmuri                                            0,5 lei/tacâm
t) - taxă închiriere teren intravilan aferent caselor proprietate de stat       - 

0.03 lei/mp/an

Editor: Dușan Baiski; e-mail: dbaiski@gmail.com; www.dusanbaiski.eu
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