Ghidul cenăzeanului - 2018

Dragi cenăzeni
Cu prilejul Noului An, vă doresc multă sănătate, bucurii și
împlinirea tuturor dorinţelor.
Investiţiile în comună au stagnat în anul 2017 şi, probabil,
mulți v-aţi pus întrebarea ce se întâmplă? Am aşteptat să depunem
un proiect pentru asfaltare pe o măsură cu finanţare europeană. Din
păcate, nu ne-am încadrat din punct de vedere al punctajului.
Acest proiect a fost depus la Ministerul Dezvoltării și în
cursul lunii noiembrie 2017 am semnat contractul de finanţare
pentru suma de 5.200.000 lei. Proiectul permite extinderea străzilor
cu asfalt cu încă 9,2 km. La ora actuală, se analizează ofertele
pentru proiectare. Cu certitudine, acesta va fi implementat în anul
2018. De asemenea, lucrăm la un al doilea proiect de asfaltare, care
va fi finanţat din bugetul local și care este în valoare de 5.700.000
lei. În situaţia în care se vor termina licitaţiile şi pentru acesta, vom
începe execuţia, astfel încât toată comuna să fie asfaltată.
Tot în anul 2018 vor porni lucrările la apă si canal. Este vorba
de o extindere de 14 km de canal și o reabilitare de 18 km coloană de
apă. Lucrările vor fi realizate de către operatorul regional, valoarea
lor fiind de 5,7 milioane de euro.
Casa de Cultură este obiectivul care trebuia să fie finalizat,
întârzierile datorându-se însă firmei de construcţie, care se află în
insolvenţă, dar noi sperăm ca obiectivul să fie terminat anul acesta.
Referitor la impozitele şi taxele locale, ele se menţin la nivelul
anului 2017.

Primar Nicolae Crăciun

1

Ghidul cenăzeanului - 2018

STAREA CIVILĂ ÎN 2017
Căsătorii în 2017
Turcu Titi cu Guglea Eudochia; Mutescu Vasile Dumitru cu
Pirghie Elena Ionela; Rebenciuc Vasile cu Gavra Daniela Cristina;
Colompar Manuel Cristian cu Stanciu Ana Maria; Urs Ionut Petrica
cu Botea Crina Alina; Rus Andrei cu Hojda Viorica Sava; Vasalag
Ciprian Florin cu Radu Elena; Nica Sebastian Gabriel cu Petradi
Denisa Alexandra; Mirca Valer cu Lingurar Daniela; Graure Gheorghe
cu Marcsteiner Loredana; Binder Ervin cu Langer Mariana; Ursan
Alexandru Ion cu Daroti Daniela; Trinca Ioan Jenel cu Gulvesi
Mihaela Valentina; Bendjaballah Rabia cu Cornut Alina; Ploscaru
Cosmin cu Capilna Monica Maria; Burnar Daniel cu Radu Florica;
Vass Tiberiu cu Hajas Maria; Alda Matei Constantin cu Mazareanu
Lavinia Loredana; Radoi Mihail Diana cu Perta Nicoleta Diana;
Manoliu Mihaita Viorel cu Iuhasz Emo; Baluta Ionel cu Kindris
Aurica Ionela; Fusteac Daniel cu Matheis Voichita; Cotutiu Cristian
Adrian Petru cu Meszaros Emese; Gavril Ionut Valentin cu Mudava
Valentina Antonela; Stoicov Oliver Boris cu Tita Ionela Andreea;
Iovanut Calin Mircea cu Bogatan Lavinia Ancuta; Agavriloaie
Ciprian Dorin cu Cioata Alina Ramona; Bubuianu Tudor cu Socol
Madalina Ioana; Fusteac Remus cu Uivari Gabriela; Pit Paul cu
Vizer Cristina Cosmina; Fabian Cristian Gheorghe cu Miclut Alina;
Meszaros Daniel cu Suciu Stefania; Marta Dorel cu Lacatus Cristina;
Dinga Dan cu Lacatus Catita Daniela; Mois Florin Gheorghe cu
Gyorgy Edith Brigitte.

Nașteri
Născuți în anul 2016, dar au depus cererile de alocații de stat în
2017 și nu au fost cuprinși în „Ghidul cenăzeanului“ pentru anul 2017:
Cotovanu Rania Karina; Damian Gabriel.
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Născuți în 2017
Stanciu Darian Cosmin; Binder Daniela Alexandra; Sirca Raisa
Maria; Voicu Georgiana Ramona; Sopon Alexandru Octavian; Ivascu
Carmin Valentin; Budulica Eveline Maria; Kocz Sonia Valentina; Radu
Daniel Gabriel; Gug Andreea Anais; Rebenciuc Catalin Vasile; Botan
Melissa Daria; Jivan David Patrick; Kor Muhammet; Graure Jessica;
Manolache Adelin Ionut; Belmega Karina Andreea; Iancovici Sofia; Pit
Alexandra; Zsak Mario, Anghelescu Maria; Horvath David; Elachhab
Rania; Bubuianu Teodora Iulia; Marta Alina Mihaela; Covaci Letisia; Galea
Anthony; Covaciu Jessica Ioana; Martinic Raul; Dumitru Bejan Darius
Andrei; Zaharia Izabella Giorgiana; Pit Laurentiu; IonAlexandru Laurentiu;
Tico Dora Maria; Hondorocu Denis Nicolas; Kics Eduard Gabriel; Martinic
Ana Maria; Petrovici Manuela; Jivan Daniela Georgiana; Vasalag Alberta
Elena; Rat Nicoleta Emanuela; Daroti Nicolas Adrian; Simion Marian.

Decese în 2017
Pavlovici Liubita – 89 ani; Harkai Elena – 92 ani; Sivaciki Andria –
50 ani; Disici Angelina – 83 ani; Balasz Ildiko – 48 ani; Petradi Teodor – 80
ani; Varga Ilie – 76 ani; Fodor Elisaveta – 81 ani; Bordianu Ferdinand – 88
ani; Koncz Gyula – 73 ani; Sinitean Mircea – 70 ani; Kreszan Iuliana – 85
ani; Ratiu Stefan – 62 ani; Acatincai Marius Constantin – 21 ani; Bujor
Stefan – 80 ani; Sarkany Elisabeta – 80 ani; Tveici Dragoliub – 78 ani;
Turcu Alexandru – 69 ani; Korek Ioan – 76 ani; Blaj Maria – 93 ani; Gavra
Doina Francisca – 68 ani; Santa Rozalia – 84 ani; Radu Vasile – 59 ani;
Veres Andrei – 60 ani; Gaspar Ana – 85 ani; Perian Florica – 97 ani; Santa
Rozalia Maria – 85 ani; Korom Ioan – 62 ani; Jung Iuliana – 78 ani; Hodal
Elisabeta – 87 ani; Peto Maria – 82 ani; Baka Ana – 82 ani; Uncianschi
Milita – 85 ani; Petruc Dan – 40 ani; Stefanovici Mirco – 66 ani; Moldovan
Alina Mihaela – 6 luni.
Media de viață pentru anul 2017 este de 74 de ani.
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ASISTENŢA SOCIALĂ
Legislaţia actuală prevede următoarele drepturi:
1) Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copiii cu
vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu
handicap) în cuantum de 200 lei/lună, iar pentru copiii cu vârsta
cuprinsă între 2 ani și 18 ani, în cuantum de 84 lei/lună.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1993 republicată, toţi
copii cetăţeni români, străini sau apatrizi care domiciliază în România,
au dreptul la alocaţie de stat în cuantum de 200 lei/lună până la vârsta
de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap şi 84 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).
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.
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,
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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.
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 nr. 66/2016, privind 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
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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.
În situaţia în care se optează pentru rămânerea în continuare în
câmpul muncii, acesta beneficiază de stimulentul de inserţie care este
în cuantum de 617 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.
3) Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea
familiei.
Prin prezenta lege se instituie alocaţia pentru susţinerea familiei
ca formă de sprijin pentru familia cu venituri reduse care are 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,
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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;
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 lit. 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 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr
cuprins între 10 şi 19 absenţe;
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b) cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr
de 20 de absențe;
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.
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 persoanele singure care nu
realizează venituri, precum şi celor care realizează venituri foarte mici,
acesta fiind sub baremul stabilit de Lege, 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 membriilor familiei după
caz;
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– 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 Registrul 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;
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.
Totodată, pentru beneficiarii de ajutor social se acordă pe
perioada sezonului rece (01.11.2017-31.03.2018), ajutor pentru
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încălzirea locuinţei în sumă de 58 lei/familie/lună, fiind condiţionat de
neîntreruperea valabilităţii dosarului.
5) Legea nr. 70/2011 privind acordarea ajutorului de încălzire
a locuinţei pentru sezonul rece 2017-2018.
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.
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv
persoanelor singure, care nu au nici un venit sau care realizează venituri
nete de până la 615 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, iar 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.
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CONSILIUL LOCAL CENAD
HOTĂRÂREA NR. 53
din 21.12.2017
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
precum şi a taxelor speciale, pe anul 2018
Consiliul Local Cenad;
Având în vedere:
• Referatul cu nr. 6.275 din 15.12.2017 al Compartimentului
contabilitate, taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Cenad, judeţul Timiş;
• Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad;
• Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei
locale care are la bază dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi
taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanţarea
activităţilor stabilite în competenţa acestor autorităţi;
În temeiul prevederilor:
1) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin.
(2) din Constituţia României, republicată;
2) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare;
3) art. 20 şi 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
4) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c), art.
45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
5) art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin.
(1) lit. b), art. 27, art. 30 şi art. 76 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
6) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
7) Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu
modificările şi completările ulterioare;
8) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
9) Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu
modificările şi completările ulterioare;
10) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) şi art.
44 alin. (2) lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
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51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11) art. 6 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
12) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru
perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, ministrului finanţelor publice şi preşedintelui
Institutului Naţional de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;
13) Hotărârii Consiliului Local nr. 24/31.08.2015, privind
aprobarea Procedurii de înregistrare şi de radiere a vehiculelor la nivelul
primariei comunei Cenad;
14) Art.7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională
în administraţia publică locală – republicată;
În baza prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi celor ale art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale,
pe anul 2018, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile
impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi 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 cunoștinţa publică prin
afişare şi se comunică:
– Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Direcţia pentru controlul
legalităţii actelor şi contencios administrativ;
– Serviciul buget al Consiliului Județean Timiș;
– D.G.F.P. Timiș;
– Compartimentului contabilitate, taxe şi impozite;
– Viceprimarului comunei.
Președinte de ședință,
Mizu Ioan-Florin
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SECRETAR,
Marianuţ Miroslav
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NIVELUL IMPOZITELOR ŞI AL
TAXELOR PENTRU ANUL 2018
1. Impozit teren intravilan (clădiri + curţi) - 900 lei/ha – zona A
rang IV
2. Impozit teren intravilan (grădini) - 28 lei/ha arabil
- 46 lei/ha vie
- 53 lei/ha livadă
3. Impozit teren extravilan - 31 lei/ha teren cu construcţii
- 50 lei/ha arabil
- 28 lei/ha păşune
- 55 lei/ha vie
- 56 lei/ha livadă
- 26 lei/ha teren cu amenajări piscicole
4. Impozit clădiri rezidenţiale şi clădiri anexe - 0, 1% asupra valorii
impozabile
Persoane fizice
5. Impozit clădiri nerezidențiale persoane fizice - 0, 2 % asupra
valorii impozabile
6. Impozit clădiri rezidenţiale persoane juridice - 0/2% asupra
valorii impozabile
7. Impozit clădiri nerezidențiale persoane juridice - 1% 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 - 8 lei /200 cmc sau fracţiune
- motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea de peste 1600
13
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cmc - 9 lei/200 cmc sau fracţiune
- Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601-2000 cmc - 18
lei/200 cmc sau fracţiune
- Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001-2600 cmc - 72
lei/200 cmc sau fracţiune
- Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601-3000 cmc - 144
lei/200 cmc sau fracţiune
- Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cmc - 290
lei/200 cmc sau fracţiune
- Autobuze, autocare, microbuze - 24 lei/200 cmc sau fracţiune
- Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masă totală autorizată de
până la 12 tone, inclusiv - 30 lei/200 cmc sau fracţiune
- Tractoare înmatriculate - 18 lei/200 cmc sau fracţiune
Vehicule înregistrate
- Vehicule cu capacitatea cilindrică mai mică de 4800 cmc - 4
lei/200 cmc sau fracţiune
- Vehicule cu capacitatea cilindrică mai mare de 4800 cmc - 6
lei/299 cmc sau fracţiune
- Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată - 50 lei
În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50 %.
Remorci, semiremorci şi rulote
- Până la 1 tonă, inclusiv - 9 lei
- Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone - 34 lei
- Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone - 52 lei
- Peste 5 tone - 64 lei
Mijloace de transport pe apă
- Luntre, bărci fără motor folosite pentru pescuit şi uz personal - 21 lei
- Bărci cu motor - 210 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 dată de 31 martie 2018.
9. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism:
- până la 150 mp, inclusiv - 3 lei
- între 151-250 mp inclusiv - 3,5 lei
- între 250-500 mp inclusiv - 4,5 lei
- între 501-750 mp inclusiv - 6 lei
- între 750-1000 mp inclusiv - 7 lei
- peste 1000 mp - 7 lei +0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depăşeşte
1000 mp
10. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism - 10 lei
11. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie pentru clădire
rezidenţială - 0, 5 % din valoarea autorizată
12. Taxa pentru eliberarea autorizaţie 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 - 5 lei
15. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de
racorduri şi branşamente - 10 lei
16. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare - 20 lei
17. Taxa pentru eliberarea atestatului de producător - 50 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)
-1000 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 - 25 lei mp sau fracţiune de mp
- în cazul oricărui lat panou - 20 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
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- în cazul oricărei alte manifestări artistice - 1% din valoarea
biletelor vândute
21. Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea
activităţii de comercializare în zone publice - 15 lei
22. Taxă copii xerox - 0, 5 lei /pagină
23. Taxă specială pentru recuperarea valorii certificatului de
înregistrare - 20 lei
24. Taxă specială pentru recuperarea contravalorii plăcuţelor de
înregistrare - 20 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 - 500 lei
28. Taxă închiriat tractor - 60/oră
29. Taxă închiriat Wola - 120 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 -17 lei/oră
35. Taxă cosit manual iarba cu motocositoare - 0,20 lei/mp
36. Taxă cosit mecanic - 200 lei/ha
37. Taxă chirie case de locuit - 1 leu/mp pentru destinația locuință
- 0,1 leu/mp pentru anexe gospodărești.
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