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Dragi cenăzeni

Primar Nicolae Crăciun

Suntem la începutul anului 2020 și vreau să vă urez 
multă sănătate, cât mai multe bucurii și împlinirea dorințelor 
dumneavoastră.

În „Ghidul cenăzeanului” de anul trecut v-am enumerat 
proiectele care urmau a fi executate în anul 2019, proiecte care 
însă, din păcate, nu au fost finalizate. Motivele nefinalizării lor sunt 
următoarele:

- lipsa forței de muncă a firmelor care câștigă licitațiile;
- volumul de muncă la care se angajează firmele câștigătoare 

ale licitațiilor;
- numărul mic de firme serioase care fac lucrările;
- birocrația la proiectele finanțate prin fonduri europene;
- cerințele beneficiarului în ceea ce privește calitatea 

lucrărilor;
- incapacitatea financiară a firmelor.
Acestea sunt câteva motive care duc la întârzierea lucrărilor, 

spre dezamăgirea cetățenilor, precum și a noastră.
Având în vedere greutățile pe care le avem cu termenele de  

execuție a lucrărilor precum și cu faptul că anul 2020 este un an 
electoral, ceea ce se resimte deja de acum, vă promit că toate aceste 
proiecte se vor implementa, poate nu la termenul din contract, dar 
cu siguranță la o calitate foarte bună. Probabil că dacă nu am fi atât 
de exigenți la calitate, unele proiecte ar fi finalizate. Consider că 
suntem încă prea săraci pentru a ne permite lucruri ieftine.
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Căsătorii în 2019

Boriţ Octavian-Cristian cu Bicskay Maria;  Pană Horaţiu-Alexandru 
cu Bulgovici Filoreta; Petrovici Vasa cu Țveici Deianca-Camelia;  Radu 
Aurel-Adrian cu Milosav Radmila-Laura; Condrea Andrei-Marius cu 
Botezatu Cristina; Boos Wladimir cu Cojocaru Adriana; Cristea Traian 
cu Vasile Mirela-Florentina;  Uljarević Lazar cu Radai Daniela; Șincariu 
Alexandru cu Olariu Bettina; Ighișan Octavian-Petru cu Ciobanu 
Denisa-Ștefania; Mirăuță Bogdan-Florin cu Benke Szendi-Klara; Șandru 
Nicolae-Ilie cu Szegedi Melinda; Corodescu Giani-Marian cu Funar 
Adela-Klementina; Stanciu Gheorghe cu Fusteac Ribana; Grebenar Pavel 
cu Gusti Mihaela-Felicia; Nicola Ioan cu Florea Florentina; Sima Lucian-
Gabriel cu Codrean Olimpia-Codruța; Barbu Matei cu Popa Adelina-
Cristina; Filimon Sergiu-Marius cu Tunșanu Mirela-Denisa; Mersam 
Cristina cu Anghel Daiana-Oana; Cosoreci Gheorghe cu Eșanu Violeta; 
Dronca Andrei-George cu Ignat Karina-Paula; Colompar Florin-Sebastian 
cu Mișco Lavinia; Ordace Simion cu Barbu Corina; Cucu Cosmin cu 
Țană Iuliana; Staica Emilian cu Selejan Alexandra; Apostol Cristian-
Adrian cu Cristea Adina-Lia; Cîmpan Daniel cu Ighișan Viorica-Mariana; 
Iasinovschi Răzvan cu Sturzu Mădălina-Maria; Tau Ioan-Valentin cu 
Cucu Loredana-Lana; Miculescu Gabriel cu Bărăscu Anca-Liliana; 
Cornut Călin cu Galetin Maia; Valco Tiberiu cu Ciuciu Lavinia-Ionela; 
Manoliu Cristian-Bogdan cu Telbis Edith-Maria; Iorga Adrian-Bogdan 
cu Crăciun Melinda-Clara; Lupșa Iosif cu Andrei Jenica; Ghereben Ionuț 
cu Ioniță Dalina; Arato Adrian-Ciprian cu Tuturilov Roxana.

Nașteri

 Născuţi în 2018, dar necuprinşi în ,,Ghidul cenăzeanului pentru 
anul 2019’’:

Broşteanu Lucian Andrei; Tcaci Lucas Ştefan; Giafir Dominik 
Iohan; Giafir Patric Ionuţ; Cristea Rafael Mădălin; Neanu Angelo Gyusi.

STAREA CIVILĂ ÎN 2019
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Nașteri în 2019

Columpar Solomon Ezechel; Malaţcov Mituna Anelise; Şerb 
Natalia Elena; Adam Saşa Dragan; Viasoina Cosmin Ştefan; Berbece Maia 
Ioana; Andrei Slavco Saşa; Ţicală Victoria Maria; Ghereben Kevin Ionuţ; 
Kardoş Davis; Turcu Yannis; Kaitor Lucas Levente; Tico Raluca Maria; 
Mutescu Mathias Alexandru; Colompar Ştefania Maria; Jiva Dragoş 
Mario Bogdan; Constantin Alejandro; Arato Noah Adrian; Ighişan Alisa 
Maria; Damm Mario; Gavril Sofia Anastasia; Văsălag Florina; Radu 
Alesia; Ghişa Ema Maria; Sopon Andrei Cristian; Sarafinceanu Ana; 
Neanu Sara Amalia; Moldovan David Emanuel; Filip Miruna Rebeca; 
Rus Victor Alexandru; Dodiş Zlatan Mihai; Mersam Nikolas Cristian; 
Mutescu Mathias Alexandru; Valco Elias Ştefan; Ilcău Cristian Fabian.

Decese în 2019

Toth Rozalia – 82 de ani; Harkai Iosif – 85 de ani; Fușteac Marioana 
– 81 de ani; Pat Alexandru – 80 de ani; Martinaș Maria – 78 de ani; 
Kerekes Rocsa – 79 de ani; Pali Gheorghe – 69 de ani; Vlascici Mihai 
– 83 de ani; Groza Dan – 53 de ani; Muntean Ioan – 73 de ani; Marta 
Florentin – 46 de ani; Miculescu Gheorghe – 77 de ani; Kaitor Ioan – 66 
de ani; Horvath Emeric – 60 de ani; Albu Floare – 99 de ani; Petrovici 
Rodica – 56 de ani; Colompar Nicolae – 70 de ani;  Flueraș Pavel – 70 de 
ani; Sarkany Imre – 61 de ani; Iancu Simion – 84 de ani; Jung Ecaterina 
– 76 de ani; Anuichi Gheorghe – 74 de ani; Costa Nicolae – 70 de ani; 
Șașiș Maria – 86 de ani; Moroșan Ioan – Marius – 24 de ani; Harkai Maria 
– 77 de ani; Colompar Cleopatra – 86 de ani; Iovan Virgilia – 86 de ani; 
Colompar Emil – 68 de ani.
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ASISTENŢA SOCIALĂ

Legislaţia actuală prevede următoarele drepturi:

1)  Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat
     
Se instituie alocaţia de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului 

acordată tuturor copiilor, fără discriminare.
În conformitate cu prevederile Legii nr.61/1993 republicată, toţi 

copiii cetăţeni români, străini sau apatrizi care domiciliază în România, 
au dreptul la alocaţie de stat în cuantum de 300 lei/lună până la vârsta 
de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap şi 150 de lei/lună 
până la vârsta de 18 ani. Alocaţia se acordă şi după împlinirea vârstei de 
18 ani a tânărului, dacă acesta urmează cursurile de zi ale unei forme 
de învăţământ liceal, organizat în condiţiile legii şi nu repetă anul şcolar, 
iar excepţie fac categoriile de copii care repetă anul şcolar şi copiii care nu 
se află în ţară.

După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocației de stat pentru copii se 
poate face direct pe numele minorului pe bază de cerere și a actelor din care 
rezultă îndeplinirea condițiilor de acordare a acestui drept, doar cu încuviințarea 
reprezentantului său legal (părinte) şi poate fi capitalizată direct în contul 
personal al minorului până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Dreptul la alocația de stat pentru copii se stabilește începând cu luna 
următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând 
cu luna următoare depunerii cererii. În cazul în care achitarea drepturilor de 
alocație de stat pentru copii se face prin mandat poștal, plata acesteia se suspendă 
dacă timp de 3 luni reprezentantul legal al copilului nu a încasat drepturile cu 
titlu de alocație de stat. Reluarea în plată, inclusiv cu plata drepturilor restante, 
se face pe bază de cerere scrisă întocmită de reprezentantul legal al copilului, 
care se înregistrează la agenția teritorială (Primărie).    

Persoanele cărora li se face plata alocației de stat pentru copii sunt 
obligate să comunice orice schimbare în privința componenței familiei sau a 
domiciliului/reședinței care poate determina încetarea sau modificarea acordării 
drepturilor de alocație de stat pentru copii, în termen de cel mult 15 zile de la 
apariția acesteia, inclusiv situația în care cetățenii români își stabilesc rezidența 
în altă țară împreună cu copiii lor.  
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Sumele plătite necuvenit cu titlu de alocație de stat pentru copii se 
recuperează pe baza deciziei emise de persoana juridică care a efectuat plata 
alocației de stat pentru copii sau prin angajamentul de plată scris al persoanei 
care le-a încasat în mod necuvenit.

Decizia prin care se recuperează sumele încasate necuvenit se comunică 
celui obligat la plată, în termen de 15 zile de la emiterea acesteia.

Plata alocației de stat pentru copii se realizează prin mandat poștal, cont 
curent personal sau cont de card.   

   
2) Legea 66/2016 privind concediul şi indemnizaţia pentru creşterea 

şi îngrijirea copilului (I.C.C.)

Beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului persoanele 
care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp 
de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri 
din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi 
piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
denumite în continuare venituri supuse impozitului.

Mai beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de 
până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de 
o indemnizaţie lunară, persoanele care:

– au beneficiat de indemnizaţie de şomaj;
– au beneficiat de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
– au beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului până la 2 ani 

sau respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
– au beneficiat de pensie de invaliditate;
– au urmat sau urmează cursurile de zi ale învăţământului universitar, 

postuniversitar sau liceal organizat potrivit legii.
Pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în 

luna respectivă.
Indemnizaţia lunară se stabileşte în cuantum de 85% din media 

veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei 
naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului 
minim brut pe ţară garantat în plată.

Nivelul indemnizaţiei lunare se majorează cu 85% din cuantumul 
salariului minim brut pe ţară garantat în plată pentru fiecare copil născut dintr-o 
sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit 
dintr-o astfel de naştere.
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În situaţia în care se optează pentru rămânerea în continuare în câmpul 
muncii, acesta beneficiază de stimulentul de inserţie care este în cuantum de 
650 de lei/lună până la vârsta de 3 ani (4 ani pentru copilul cu handicap).

Pentru persoanele care obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, 
trebuie să îşi depună documentele pentru a beneficia de stimulent cu cel puţin 
60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 
ani în cazul copilului cu handicap, iar acordarea stimulentului de inserţie se 
prelungeşte astfel:

a)  până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului 

cu handicap, fără a beneficia în această perioadă de prevederile art. 31 alin. (1).    
De indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie prevăzute de prezenta 

ordonanţă de urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, dacă 
îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Concediul şi indemnizaţia lunară, precum şi stimulentului de inserţie, 
se cuvin pentru ficare dintre naşteri, iar pe perioada suprapunerii naşterii, 
cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu 85% din cuantumul salariului 
minim brut pe ţară garanţat în plată, pentru fiecare dintre copii, începând cu cel 
de-al doilea.

 
3). Legea 196/2016 privind venitul minim de incluziune

Componenţa venitului minim de incluziune reprezentată de ajutorul 
pentru familia cu copii se acordă în funcţie de nivelul net lunar ajustat şi 
numărul de copii din familie.

Prin prezenta lege se instituie venitul minim de incluziune (alocaţia 
pentru susţinerea familiei) ca formă de sprijin pentru familia cu venituri reduse 
care au în creştere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, denumită în 
continuare alocaţie.

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.

Beneficiază de alocaţie și familia formată din persoană singură și copiii 
aflaţi în întreţinerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta, denumită în 
continuare familie monoparentală.

Prin persoană singură se înţelege persoana care se află în una dintre 
următoarele situaţii:

a) este necăsătorită;
b) este văduvă:
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c) este divorţată;
d) are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre 

judecătorească;
e) are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare 

de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la 
întreţinerea copiilor;

f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute 
la alit. a)-e);

g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori i s-au dat în plasament 
unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la alit. a)-c).

   Alocaţia se acordă pe bază de cerere și declaraţie pe propria răspundere 
însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia 
și, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în 
întreţinere, iar acestea se întocmesc de reprezentantul familiei şi se înregistrează 
la primăria comunei.

Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de 
reprezentanţii legali se dovedesc cu livretul de familie, iar pentru situaţiile în 
care nu este eliberat livretul de familie sau pentru cele care nu sunt evidenţiate 
în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, în mod obligatoriu, actele 
doveditoare necesare.

Familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară beneficiază de 
alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei 
forme de învăţământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup 
din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui 
semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

În cazul în care se constată absenţe nemotivate pe parcursul unui 
semestru şcolar, cuantumul alocaţiei se diminuează proporţional cu numărul 
absenţelor, după cum urmează:

a) cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins 
între 10 şi 15 absenţe nemotivate;

b) cu eliminarea cuantumului ce revine pentru fiecare copil care 
înregistrează un număr de peste 20 de absente nemotivate.

În situaţia în care unul dintre copii finalizează cursurile învăţământului 
general obligatoriu şi nu a împlinit vârsta de 18 ani sau unul dintre copii repetă 
anul școlar din alte motive decât cele medicale, acesta este luat în calcul la 
stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul 
de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocaţia se va 
acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute de lege.
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Cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit prin raportare la indicatorul 
social de referinţă, în funcţie de categoria familiei (monoparentală sau 
biparentală), precum şi în funcţie de cuantumul veniturilor revenit pe persoană.

În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/
sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei are obligaţia 
ca, în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris primarului modificările 
intervenite.

Plata alocaţiei se realizează de către agenţiile teritoriale pe bază de 
mandat poștal sau, după caz, în cont curent personal sau în cont de card

4). Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  (Ajutor 
social)

Ajutorul social se acordă familiilor şi persoanelor singure care nu 
realizează venituri, precum şi celor care realizează venituri foarte mici, acesta 
fiind sub baremul stabilit de Lege, acesta fiind în cuantum de maxim 500 lei/
persoană/lună, iar beneficiarii au dreptul la un venit minim garantat ca formă 
de asistenţă socială.

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria 
răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi 
veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.

Documente necesare pentru acordarea ajutorului social:
– cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor 

drepturi de asistenţă socială;
– copie carte de identitate titular şi a membrilor familiei, după caz;
– copie certificat de naştere copii, după caz;
– copie certificat de căsătorie, după caz;
– copie livret de familie;
– adeverinţă eliberată de Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă (A.J.O.F.M.);
– adeverinţă eliberată de Administraţia Finanţelor Publice din care să 

rezulte veniturile realizate;
– adeverinţă eliberată de la Registru Agricol din cadrul Primăriei;
– certificat medical pentru persoanele apte de muncă sau privind 

incapacitatea de muncă (dacă este cazul);
– copie contract vânzare-cumpărare/ închiriere imobil titular;
– alte documente solicitate după caz;
Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare 

înregistrării cererii.
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Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social 
lunar, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Potrivit art. 4 alin.1 din Legea 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 
ulterioare, nivelul lunar al venitului minim garantat este de:

a) 142 lei pentru persoană singură;
b) 255 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
c) 357 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
d) 442 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
e) 527 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
Pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte 

din familie, în condiţiile prezentei legii, ajutorul social se măreşte cu 37 de lei.
Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile 

prevăzute de lege şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.
Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei 

legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are 
obligaţia de a presta lunar acţiuni sau lucrări de interes local.

Numărul orelor de muncă se calculează proporțional cu cuantumul 
ajutorului social de care beneficiază persoana sau familia în cauză, dacă nu sunt 
probleme grave de sănătate certificate de Comisia de Expertiză Medicală sau 
dacă nu au în întreţinere minori sub 7 ani.

În cazul în care beneficiarul de ajutor social refuză nejustificat efectuarea 
orelor stabilite prin lege în funcţie de cuantumul lunar stabilit de Legea 
416/2001, acestuia i se suspendă dosarul de ajutor social până la efectuarea 
orelor prin recuperare.

Dreptul la ajutor social, respectiv plata acestuia încetează începând cu 
luna următoare celei în care a fost constatată  neefecuarea orelor în folosul 
comunităţii stabilite de lege.

Totodată, pentru beneficiarii de ajutor social se acordă, pe perioada 
sezonului rece, ajutor pentru încălzirea locuinţei în sumă de 58 lei/familie/lună, 
fiind condiţionat de neîntreruperea valabilităţii dosarului.

5). Ordonanţa de Urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie 
socială în perioada sezonului rece (Ajutor pentru încălzirea locuinţei)

Prin sezonul rece se înţelege peroada de 5 luni cuprinsă între data de 1 
noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor.

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul 
familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de 
acodare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia.
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Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, acordate în condiţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă, nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor de ajutor social în 
condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi a drepturilor de alocaţie pentru susţinerea  familiei acordate în condiţiile Legii 
nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, ori a obligaţiilor legale de 
întreţinere şi nu pot fi urmărite silit decât pentru recuperarea sumelor acordate 
cu titlu nejustificat.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv 
persoanelor singure, care nu au nici un venit sau care realizează venituri nete de 
până la 750 lei/membru de familie/lună.

În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al 
persoanei singure, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat.

Beneficiarul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este familia sau 
persoana singură, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există 
sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau care locuiesc şi se 
gospodărec împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la 
stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi 
declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile 
realizate.

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face prin 
dispoziţie a primarului  după cum urmează:

– începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele 
până la data de 20 a lunii respective pentru perioada 1 noiembrie - 31 martie;

– începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele 
după data de 20 a lunii respective;

– începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al 
căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună indiferent de data 
la care a fost depusă cererea.     

Pentru a beneficia de acest ajutor este necesară cuprinderea în dosar a 
tuturor persoanelor care locuiesc în gospodărie și se gospodăresc împreună. 
Acordarea acestui ajutor este condiţionat de înscrierea corectă  a domiciliului 
din actul de identitate al fiecărei persoane în parte, precum şi prezentarea actelor 
de proprietate.  

   

Întocmit,
asistent social,

Erika Bara
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CONSILIUL LOCAL CENAD

HOTĂRÂREA NR. 57 din 16.12.2019 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 

precum și a taxelor speciale, pe anul 2020

Consiliul Local Cenad,
Având în vedere:
• Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale 

care are la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe 
fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în 
competența acestor autorități;

• Referatul de aprobare a d-lui Crăciun Nicolae – primarul comunei 
Cenad, în calitate de inițiator al proiectului;

• Raportul Compartimentului contabilitate, taxe și impozite din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Cenad, județul Timiș;

• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad;

În temeiul prevederilor:
1). art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din 
Constituția României, republicată;
2). art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările ulterioare;
3). art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
4). art. 129, alin.1, alin. 4, lit. c din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57 / 05.07.2019 privind Codul administrativ;
5). art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), 
art. 27, art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
6). art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
7). art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
8). Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și 
completările ulterioare;
9). art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. 
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(2) lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
10). art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;
11). Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 
2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației 
publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutului 
Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;
12). Hotărârii Consiliului Local nr. 24/31.08.2015 privind aprobarea 
Procedurii de înregistrare și de radiere a vehiculelor la nivelul primăriei 
comunei Cenad; 
13). art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică locală – republicată;

În baza art.196, alin.1, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 
/ 05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 
2020, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.

(2) Cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, 
taxele speciale și amenzile, care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, 
după caz, de către Consiliul Local al comunei Cenad, sunt prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
primarul comunei Cenad, prin aparatul de specialitate.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare și 
se comunică: 

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

– Serviciul buget al Consiliului Județean Timiș;
– D.G.F.P. Timiș;
– Compartimentului contabilitate, taxe și impozite;
– Viceprimarului comunei.

Președinte de ședință                                     Contrasemnează,
Nicoleta-Florica Fürge                                secretar general,
                                                                       Miroslav Marianuț
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NIVELUL IMPOZITELOR ŞI AL 
TAXELOR PENTRU ANUL 2020 

1. Impozit teren intravilan (clădiri + curţi) - 960 lei/ha – zona A 
rang IV 

2. Impozit teren intravilan (grădini) - 30 lei/ha arabil 
- 49 lei/ha vie 
- 56 lei/ha livadă 
3. Impozit teren extravilan - 33 lei/ha teren cu construcţii 
- 53 lei/ha arabil 
- 30 lei/ha păşune 
- 59 lei/ha vie 
- 60 lei/ha livadă 
- 28 lei/ha teren cu amenajări piscicole 
4. Impozit clădiri rezidenţiale şi clădiri anexe - 0,11% asupra 

valorii impozabile 

Persoane fizice 

5. Impozit clădiri nerezidențiale persoane fizice - 0,21 % asupra 
valorii impozabile 

6. Impozit clădiri rezidenţiale persoane juridice - 0/21% asupra 
valorii impozabile 

7. Impozit clădiri nerezidențiale persoane juridice - 1,2% asupra 
valorii impozabile 

8. Impozit pe mijloace de transport (în funcţie de capacitatea 
cilindrică pentru fiecare 200 cmc sau fracţiune: 

Vehicule înmatriculate 

- motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme de până la 
1600 cmc inclusiv - 9 lei /200 cmc sau fracţiune 

- motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea de peste 1600 
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cmc - 10 lei/200 cmc sau fracţiune 
- Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601-2000 cmc - 19 

lei/200 cmc sau fracţiune 
- Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001-2600 cmc - 77 

lei/200 cmc sau fracţiune 
- Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601-3000 cmc - 153 

lei/200 cmc sau fracţiune 
- Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cmc - 309 

lei/200 cmc sau fracţiune 
- Autobuze, autocare, microbuze - 26 lei/200 cmc sau fracţiune 
- Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masă totală autorizată de 

până la 12 tone, inclusiv - 32 lei/200 cmc sau fracţiune 
- Tractoare înmatriculate - 19 lei/200 cmc sau fracţiune
 
Vehicule înregistrate 

- Vehicule cu capacitatea cilindrică mai mică de 4800 cmc - 5 
lei/200 cmc sau fracţiune 

- Vehicule cu capacitatea cilindrică mai mare de 4800 cmc - 7 
lei/299 cmc sau fracţiune 

- Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată - 53 lei 
În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50 %.  

Remorci, semiremorci şi rulote 

- Până la 1 tonă, inclusiv - 10 lei 
- Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone - 36 lei 
- Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone - 55 lei 
- Peste 5 tone - 68 lei 

Mijloace de transport pe apă 

- Luntre, bărci fără motor folosite pentru pescuit şi uz personal - 22 lei 
- Bărci cu motor - 224 lei 

Se acordă bonificaţie de 10 % pentru plata impozitului pe clădiri, 
teren şi mijloace de transport contribuabililor care au achitat integral 
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taxele mai sus menţionate până la data de 31 martie 2020.  
9.  Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism: 
- până la 150 mp, inclusiv - 3 lei 
- între 151-250 mp inclusiv - 4 lei 
- între 250-500 mp inclusiv - 5 lei 
- între 501-750 mp inclusiv - 7 lei 
- între 750-1000 mp inclusiv - 8 lei 
- peste 1000 mp - 8 lei +0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depăşeşte 

1000 mp 
10. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism - 11 lei 
11. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie pentru clădire 

rezidenţială - 0, 5 % din valoarea autorizată 
12. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie pentru altele 

decât cele rezidenţiale - 1 % din valoarea autorizată 
13. Taxa pentru prelungirea autorizaţiei de construcție - 30% din 

cuantumul taxei iniţiale 
14. Taxa 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 - 6 lei 

15. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de 
racorduri şi branşamente - 11 lei 

16. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare - 21 lei 
17. Taxa pentru eliberarea atestatului de producător - 53 lei 
18. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizațiilor privind 

desfăşurarea activităţii de alimentație publică pentru o suprafaţă de până la 
500 mp (restaurante, baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor) -1100 lei 

19. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate - 3% din 
valoarea contractului 

- în cazul unui afişaj situat în locul în care persoană derulează o 
activitate economică - 27 lei mp sau fracţiune de mp 

- în cazul oricărui panou lat - 21 lei mp sau fracțiune de mp 
20. Impozit pe spectacole 
- în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, film, 

spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională 
- 1% din valoarea biletelor vândute 

- în cazul oricărei alte manifestări artistice - 1% din valoarea 
biletelor vândute 
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21. Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea 
activităţii de comercializare în zone publice - 16 lei 

22. Taxă copii xerox - 0, 6 lei /pagină 
23. Taxă specială pentru recuperarea valorii certificatului de 

înregistrare - 21 lei 
24. Taxă specială pentru recuperarea contravalorii plăcuţelor de 

înregistrare - 21 lei 
25. Taxă închiriere spaţiu Banca credit, Poştă, Telefon - 13 /mp/lună 
26. Taxă închiriere Dispensar Uman - 50 lei/lună/cabinet 
27. Taxă pentru îndeplinirea procedurilor de divorţ - 530 lei 
28. Taxă închiriat tractor - 100/oră
29. Taxă închiriat Wola  - 150 lei/oră
30. Taxă închiriere vidanjă - 60 lei/vidanjă
31. Taxă închiriere miniexcavator - 40 lei/mc
32. Taxă închiriere teren arabil - 560 lei/ha/an
33. Taxă închiriere pășune și fânețe - 250 lei/ha/an
34. Taxă munci necalificate - 20 lei/oră
35. Taxă cosit manual iarba cu motocositoare - 0,20 lei/mp
36. Taxă cosit mecanic - 500 lei/ha
37. Taxă chirie case de locuit - 1 leu/mp pentru destinația locuință
                                            - 0,1 leu/mp pentru anexe gospodărești
38. Taxă chirie teren intravilan - 0,6 lei/mp/an
39. Taxă viză anuală autorizație transport public local - 200 lei/an.


