Ghidul cenăzeanului - 2011

STIMAŢI CETĂŢENI!
La început de an 2011, vă urez multă sănătate, la fel de multe
bucurii şi împlinirea tuturor dorinţelor frumoase!
Iată că a mai trecut un an de criză, însă aceasta nu a afectat
atât de mult şi administraţia locală din Cenad deoarece, în opinia
noastră, am reuşit să gestionăm criza destul de bine.
Tot ceea ce ne-am propus să realizăm în anul 2010 am şi
realizat. Desigur, pretenţiile au crescut foarte mult în ultima
perioadă, însă ceea ce ne dorim şi noi este să satisfacem toate aceste
pretenţii. Cu observaţia că ele trebuie să aibă şi un buget pe măsură.
În anii 2011-2012-2013, vom avea parte de cele mai mari
investiţii din ultima perioadă şi anume: asfaltarea a 10,5 km de
străzi, construirea unei noi creşe, precum şi finalizarea casei de
cultură.
Pentru primele două obiective, banii sunt asiguraţi din
fonduri structurale, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
Măsura 322 (2,5 milioane de euro), iar cel de-al treilea obiectiv se
va finaliza din bugetul local.
De asemenea, am ajuns în faza terminală a construcţiei de
drumuri şi trotuare. Vor urma alte lucrări foarte importante şi anume
decolmatarea şanţurilor şi reabilitarea podurilor şi podeţelor.
După adoptarea bugetului local pe anul 2011, vom stabili
lucrările pe care intenţionăm să le realizăm în anul 2011.
Nivelul impozitelor şi taxelor locale nu s-a majorat
semnificativ, acestea fiind aproape de nivelul celor din 2010.
Nicolae Crăciun
Primar
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STAREA CIVILĂ

Maya; Colompar Denis-Gabriel; Lupan Ciprian-Marian; Nicola CameliaJulia; Stanciu Slagiana; Pintican Iosif-Adrian; Filip Manuel; Moldovan
Olivia-Paula; Rusu Raul-Ilie; Turcea Natalia-Ștefania; Meszaros Norbert
- Denisz; Moldovan Mario-Daniel; Brânduşa Karina-Maria; Anechiței
Alexandru -Florin; Ilin Nataşa-Mileva; Sas Evelina-Maria; Dumitraşcu
Vlad-Emanuel; Stolier David-Nicolae; Creţan Daria-Ionela;

CĂSĂTORII
În anul 2010, au spus DA în faţa ofiţerului Stării Civile următorii:
Coca Dumitru - Dorel cu Colompar Monica - Ana; Ghică Viorel
- Constantin cu Covaci Mirela - Cristina; Şuvac Bogomir cu Damian
Mihaela - Alina; Meszaros Denes-Ferencz cu Baciu Daniela; Herberth
Cosmin-Cristian cu Vădan Ana-Maria; Mizu Claudiu-Răzvan cu Drăgan
Dorotheea-Corina; Ilaş Vasile-Cristinel cu Stanici Mărioara-Adriana;
Tudor Virgil-Marian cu Cărpinişan-Covaci Carmen-Maria; Stancu
Cosmin-Liviu cu Lepoiev Olivera-Maria; Stoianov Alexandar cu Brad
Radoica-Angelia; Pîţ Silvius cu Gavril Alina-Elena; Tomoiagă Vasile cu
Hondorocu Marinela-Ioana; Dumitraşcu Ionel cu Creţan Codruţa-Maria;
Kanalaş Andrei-Fabian cu Ghigheci Marina-Gabriela; Banci GheorgheFlorin cu Tomici Florica; Turcu Toni-Marian cu Sîrbu Tatiana; Radulov
Nicolae cu Lascu Iasmina-Alina; Asztalos Iosif cu Balazs Beata; Harcai
Iosif cu Gligor Manuela-Olivera; Ardelean Cristian-Florin cu Socol
Andreea; Janovetz Eduard cu Lupu Cosmina-Adriana; Hlodec Daniel cu
Constantin Georgeta; Popescu Iulian-Laurenţiu cu Gotler Ileana; Rusu
Beniamin cu Haţegan Aranka; Regep Sebastian-Viorel cu Pavel DianaIuliana; Wilhelm Bogdan-Constantin cu Mate Diana-Liliana; Florean
Florin-Gheorghe cu Potîrniche Carmen-Florina; Tincu Constantin cu
Funari Marioara.

NAŞTERI
Cernescu Flavius-Cristian; Costa Diana-Casandra; Moroianu
Andrei-Paul; Păcurar David-Valentin; Balea Alexandru-Eugen; Zaharia
Erika Gabriela Ildiko; Kanalaş Miruna-Roberta; Vancu GiorgianaMădalina; Uhliuc Robert; Cosma Sergio-Cosmin; Lăcătuş CorinaSimona; Jivin Lucian-Gabriel; Cristea Sebastian-Bogdan; Cioată DenisNicuşor; Şuvac Svetlana-Maria; Zanfirescu Stefania-Amalia; Gotler
Alexandra-Gabriela; Uncianschi Marco; Pop Sebastian-Marian; Sabaslai
Sebastian-Lucian; Radu Daniel-Denis; Mate Eveline-Vivian; Angeru
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DECESE
Au plecat dintre noi, pe drumul fără de întoarcere:
Potîrniche Constantin nr. 40 - 64 ani; Todor Ana nr. 1902 - 72 ani;
Bicskay Ioan nr. 925 - 39 ani; Soceriu Gheorghe nr. 1497 - 70 ani; Şerban
Ilie nr. 1136 - 80 ani; Tărzeu Maria nr. 1511 - 77 ani; Chetrariu Margareta
nr. 148 - 81 ani; Harkay Gheorghe nr. 756 - 62 ani; Varga Pavel nr. 121
- 79 ani; Radu Ioan - Gheorghe nr. 1413 - 57 ani; Eberhardt Ana nr. 78 79 ani; Ciosici Vasile nr. 1256 - 59 ani; Silaghi Rozina nr. 1814 - 77 ani;
Silaghi Ştefan nr. 38 - 76 ani; Trandafir Petre nr. 575 - 73 ani; Iancovici
Alexandru nr. 660 - 62 ani; Petrovici Ioan nr. 1727 - 84 ani; Lakatos
Gizela nr. 1101 - 87 ani; Rejep Gheorghe nr. 94 - 42 ani; Korom Iosif nr.
16 - 73 ani; Cismaş Iuliana nr. 136 - 78 ani; Terzeu Lucian - Ciprian nr.
1511 - 32 ani; Panainte Miluţă nr. 1752 - 60 ani; Mirauta Floare nr. 778
- 73ani; Vlascici Milan nr. 276 - 43 ani; Pop Ioan nr. 1815 - 45 ani; Rusu
Olimpia nr. 460 - 78 ani; Manoliu Mihai nr. 396 - 73 ani; Petco Terezia
nr. 315 - 64 ani; Graure Ecaterina-Sorina nr. 843 - 41 ani; Iovănuţ Ana nr.
1205 - 80 ani; Milicici Radoica nr. 585 - 84 ani; Ramatai Maria nr. 828
- 73 ani; Crăciun Florica nr. 1523 - 81 ani; Miculescu Maria nr. 222 - 89
ani; Damian Gheorghe nr. 96 - 71 ani; Koromi Iosif nr. 1808 - 68 ani;
Mohacs Emeric nr. 1132 - 63 ani; Anghel Mariţa nr. 216 - 75 ani; Bakai
Mihai nr. 11 - 84 ani; Tomoioagă Florin nr. 1604 - 37 ani; Crăciun Maria
nr. 1512 - 79 ani; Milicici Liubomir nr. 515 - 75 ani; Gaudi Petru nr. 1123
- 58 ani; Varga Paul nr. 459 - 68 ani; Kolompar Elisabeta nr. 1303 - 77
ani; Pâţ Silvius nr. 1767 - 55 ani; Hagici Marinco nr. 430 - 73 ani; Socol
Alexandru nr. 254 - 80 ani; Kadar Ştefan nr. 489 - 85 ani; Caia Gavrilă nr.
1219 - 72 ani; Ciobanu Elena nr. 946 - 65 ani.
NOTĂ: Situaţie valabilă la 12 decembrie 2010.
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ASISTENŢA SOCIALĂ

Iar cei care deţin unul dintre bunurile de la anexa nr. 3 nu mai pot beneficia
de acest drept, deoarece, conform legii, nu mai îndeplinesc condiţiile pentru
aprobarea dosarului.

Legislaţia actuală prevede următoarele drepturi:
1) Alocaţia de stat pentru copii în cuantum de:
- 200 lei/lună pentru copiii în vârsta 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(vârsta
maximă 25 ani);
- 84 lei/lună pentru copiii cu dizabilităţi.
2) Indemnizaţia de creşterea 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 70 % din media veniturilor
realizate în ultimele 12 luni înaintea naşterii copilului şi se acordă până la
împlinirea vârstei de 2 ani a copilului. În situaţia în care părintele optează pentru
rămânerea în continuare în câmpul muncii, acesta beneficiază de un stimulent
lunar în suma de 100 lei, până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului.
3) Alocaţia complementară se acordă familiilor cu copii şi care realizează
venituri lunare nete, pe membru de familie, echivalent cu salariul minim net lunar
pe economie. Această alocaţie se acordă familiilor unde părinţii sunt căsătoriţi
legitim.
4) Alocaţia monoparentală se acordă părintelui şi copiilor acestuia, care,
de asemenea, realizează venituri lunare nete pe membru de familie echivalente
cu salariul minim net lunar pe economie. Aceste două alocaţii sunt condiţionate
de frecventarea de către copii a unei forme de învăţământ conform legii.
5) 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, 1.11.201031.03.2011, bani pentru lemne, în sumă de 58 lei/familie.
6) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă persoanelor care
realizează venituri nete de 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 condiţionat 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.
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1. Anexa nr. 3
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 care depăşesc 1600 cmc;
- autoutilitare;
- autocamioane şi remorci;
- şalupe;
- bărci cu motor;
- scutere de apă;
- iahturi;
- autobuze;
- microbuze.
UTILAJE AGRICOLE
- tractor;
- combină autopropulsată.
UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLĂ
- presă de ulei;
- moară de cereale.
UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL
- gater;
- alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric
DEPOZITE BANCARE
- cu valoare de peste 3.000 lei
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TERENURI
- de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care
depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

care nu-şi achită la timp taxele. Acest lucru încercăm să-l schimbăm în 2011, prin
debranşarea de la coloana de apă a persoanelor care nu-şi achită apa consumată.
Tariful la apă lei/mc este cel mai scăzut tarif din tot judeţul, aceasta şi datorită
faptului că nu am externalizat acest serviciu către un alt operator(Aquatim).

TERENURI ÎN ZONA COLINARĂ ŞI DE ŞES
- arabil şi fâneaţă cu suprafaţa de cel puţin 2 ha în cazul familiilor cu 1-3
pers. sau 3 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.;
- forestier cu suprafaţa de cel puţin 2 ha în cazul familiilor cu 1-3 pers. sau
3 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.;
- vii, livezi, grădini de legume şi flori de cel puţin 1 ha în cazul familiilor
cu 1-3 pers. sau 1, 5 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.
TERENURI ÎN ZONA MONTANĂ
- forestier cu suprafaţa de cel puţin 2 ha în cazul familiilor cu 1-3 pers. sau
3 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.;
- vii, livezi cu suprafaţa de cel puţin 1, 5 ha în cazul familiilor cu 1-3 pers.
sau 2 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.;
- păşuni şi fâneţe cu suprafaţa de cel puţin 4 ha în cazul familiilor cu 1-3
pers. sau 5 ha în cazul familiilor cu peste 3 pers.
CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI
- peste 3 bovine;
- peste 5 porcine;
- peste 20 ovine/caprine;
- peste 15 familii de albine.

GOSPODĂRIE COMUNALĂ
Alimentarea cu apă
În cursul anului 2010, alimentarea cu apă a funcţionat chiar foarte bine,
aceasta şi datorită faptului că au fost multe precipitaţii, iar cantitatea de apă
folosită de către unii cetăţeni pentru irigat a fost foarte mică.
În comuna Cenad se consumă, anual, aproximativ 240.000 mc de apă.
Din păcate, însă, încasările sunt mai mici, deoarece avem încă cetăţeni
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Canalizarea
În cursul anului 2010, am început branşările la canal a persoanelor fizice
şi juridice,
lucrare care trebuie continuată şi în anul 2011.
Toţi cei care locuiesc pe traseul unde există canalizare şi sunt branşaţi
la reţeaua de apă vor fi obligaţi să se branşeze şi la canal. În caz contrar vor fi
debranşaţi de la coloana de apă, conform prevederilor Legii Apelor.
Dacă vom reuşi branşarea la canal a tuturor gospodăriilor, imediat se va
porni şi staţia de epurare, pentru a putea deversa apa în canal.
Taxele de branşare sunt chiar foarte scăzute, astfel că temerea vizavi de
aceste taxe este nejustificată.
Salubrizarea
În data de 16 iulie 2010, s-a închis groapa de gunoi de la Sânnicolau Mare,
gunoiul transportându-se după acea dată la Arad. Costurile privind transportul
gunoiului la Arad sunt relativ mari, ceea ce înseamnă că trebuie să reducem, pe
cât posibil, cantitatea de gunoi, pentru a evita creşterea tarifului.
În anul 2010, tariful a fost de 3 lei/lună/persoană, tarif care, în noile
condiţii privind groapa de gunoi, nu poate fi menţinut.
Astfel, tariful s-a majorat cu 1 leu, ajungând la 4 lei/lună/persoană. Prin
această majorare se acoperă cheltuielile privind colectarea gunoiului menajer.
Probabil că unii dintre cetăţenii comunei vor fi nemulţumiţi de această
majorare, invocând faptul că nu au gunoi, renunţarea la acest serviciu fiind
posibilă doar în condiţia în care se renunţă la toate serviciile prestate de către
primărie.
De asemenea, vă rugăm a consulta foarte bine harta cu ridicarea gunoiului,
deoarece au intervenit câteva modificări.
Pentru a nu avea disfuncţionalităţi în ridicarea gunoiului, vă rugăm a
scoate dimineaţa, la ora 7,00, pubelele cu gunoiul, în stradă.
Fiecare cetăţean care a primit o europubelă este responsabil pentru ea, în
cazul deteriorării sau al furtului.
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CONSILIUL LOCAL CENAD

Art. 10 - Taxă copii xerox - 0,5 lei.
Art. 11 - Taxă munci necalificate - 12 Iei/ora.
Art. 12 - Taxă cosit manual iarba cu motocositoare - 0,20 lei/mp.
Art. 13 - Se interzice persoanelor fizice si juridice la renunțarea
serviciilor de apă, canalizare și salubrizare.
Art. 14 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare și
se comunică:
• Instituției Prefectului - Județul Timiș - Direcția pentru controlul
legalității actelor și contencios administrativ;
• Biroului contabilitate al Primăriei;
• Casierului Primăriei;
• Viceprimarului comunei.

HOTĂRÂREA NR. 50/13.12.2010
privind stabilirea taxelor locale la extrabugetar pe anul 2011
Consiliul local Cenad;
Analizând propunerile privind taxele locale pe anul 2011;
În baza art. 36, al. 4, lit. c și art. 45 din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 - Se stabilesc, pentru anul 2011, următoarele taxe la consumul de
apă potabilă:
- locuințe cu branșament cu apometru - 1,30 lei/mc.
- locuințe cu branșament fără apometru:
- persoane fizice - 60 lei/an/persoană.
- pentru adăpatul animalelor:
• cai, tineret taurin, tauri - 20 lei/an/cap.
• porcine - 5 lei/an/cap.
• ovine, vaci - 20 lei/an/cap.
- persoane fizice care folosesc apa de la cișmea - 15 lei/an/persoană.
- agenți economici cu apometru - 1,30 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.
Branșarea la rețea este obligatorie cu apometru.
Art. 2 - Se stabilește taxa de branșare la coloana de apă - 50 lei/
branșament.
Art.3 - Taxă vânzare nisip – 40lei/mc, cu încărcat.
Art. 4 - Taxă închiriat tractor + Raba - 60 lei/oră.
Art. 5 - Taxă închiriat Wola - 120 lei/oră.
Art. 6 - Taxă închiriere vidanjă - 60 lei/oră.
Art. 7 - Taxă închiriere miniexcavator - 60 lei/mc.
Art. 8 - Se stabilesc următoarele taxe de salubrizare pentru anul
2011:
• persoane fizice - 4 lei/persoană/lună.
• persoane juridice - 55 lei/societate comercială/lună.
Art. 9 - Taxă pentru închirierea terenului extravilan din izlaz - 200 lei/
ha.
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Președinte de ședință,
Nicola Ioan

Contrasemnează,
SECRETAR,
Marianuţ Miroslav

CONSILIUL LOCAL CENAD
Anexă la Hotărârea nr. 49/13.12.2010.
Ținând seama de necesitățile de realizare a veniturilor proprii ale
bugetului local pentru anul 2011, în scopul asigurării finanțării cheltuielilor
publice locale, pe de o parte, și de condițiile locale specifice zonei, pe de altă
parte, pentru anul 2011 impozitele și taxele în sumă fixă se propun după cum
urmează:
a) - impozit teren intravilan (clădiri+curți) - 613 lei/ha - zona B
rang IV
- impozit teren intravilan (grădini)
- 18 lei/ha
- impozit teren extravilan
- 41 lei/ha
b) impozit clădiri persoane fizice - 0,1% asupra valorii declarate
c) impozit clădiri persoane fizice - 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 ani.
d) taxe asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică, în funcție
de capacitatea cilindrică pentru fiecare 200 cmc sau fracțiune:
- motorete, motociclete și autoturisme cu capacitatea de până la 1600
cmc inclusiv
- 8 lei.
- autoturisme între 1601 și 2000 cmc inclusiv
- 18 lei
- autoturisme între 2001 și 2600 cmc inclusiv
- 72 lei
- autoturisme între 2601 și 3000 cmc inclusiv
- 144 lei
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- autoturisme peste 3001 cmc.
- autobuze, autocare, microbuze
- autovehicule până la 12 t
- tractoare înmatriculate
- autovehicule transport marfă cu masa autorizată de peste
Taxa (lei/an/autovehicul)
Numărul axelor și
Axa/axe motoare suspensie
masa totală maximă
pneumatică sau un echivalent
autorizată (în tone)
recunoscut
1. Vehicule cu două axe:
a) Masa de cel puțin 12 t, dar mai mică de 13 t
b) Masa de cel puțin 13 t, dar mai mică de 14 t
c) Masa de cel puțin 14 t, dar mai mică de 15 t
d) Masa de cel puțin 15 t, dar mai mică de 18 t
e) Masa de cel puțin 18 t
2. Vehicule cu trei axe:
a) Masa de cel puțin 15 t, dar mai mică de 17 t
b) Masa de cel puțin 17 t, dar mai mică de 19 t
c) Masa de cel puțin 19 t, dar mai mică de 21 t
d) Masa de cel puțin 21 t, dar mai mică de 23 t
e) Masa de cel puțin 23 t, dar mai mică de 25 t
f) Masa de cel puțin 25 t, dar mai mică de 26 t
g) Masa de cel puțin 26 t
3. Vehicule cu patru axe:
a) Masa de cel puțin 23 t, dar mai mică de 25 t
b) Masa de cel puțin 25 t, dar mai mică de 27 t
c) Masa de cel puțin 27 t. dar mai mică de 29 t
d) Masa de cel puțin 29 t, dar mai mică de 31 t
e) Masa de cel puțin 31 t, dar mai mică de 32 t
f) Masa de cel puțin 32 t
4. Vehicule cu 2+1 axe
a) Masa de cel puțin l2 t, dar mai mică de 14 t
b) Masa de cel puțin l4 t, dar mai mică de 16 t
c) Masa de cel puțin l6 t, dar mai mică de 18 t
d) Masa de cel puțin 18 t, dar mai mică de 20 t
e) Masa de cel puțin 20 t, dar mai mică de 22 t
f) Masa de cel puțin 22 t, dar mai mică de 23 t
g) Masa de cel puțin 23 t, dar mai mică de 25 t
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- 290 lei
- 24 lei
- 30 lei
- 18 lei
12t:

Axa/axe motoare
cu alt sistem de
suspensie
0
102
282
396

102
177
364
472
727
727

472
478
747
1185
1185

0
0
0
46
105
246
318

102
282
396
897

177
364
472
727
1129
1129

478
747
1185
1758
1758

0
0
46
105
246
318
573

h) Masa de cel puțin 25 t, dar mai mică de 28 t
i) Masa de cel puțin 28 t
5. Vehicule cu 2+2 axe
a) Masa de cel puțin 23 t, dar mai mică de 25 t
b) Masa de cel puțin 25 t, dar mai mică de 26 t
c) Masa de cel puțin 26 t, dar mai mică de 28 t
d) Masa de cel puțin 28 t, dar mai mică de 29 t
e) Masa de cel puțin 29 t, dar mai mică de 31 t
f) Masa de cel puțin 31 t, dar mai mică de 33 t
g) Masa de cel puțin 33 t, dar mai mică de 36 t
h) Masa de cel puțin 36 t, dar mai mică de 38 t
i) Masa de cel puțin 38 t
6. Vehicule cu 2+3 axe
a) Masa de cel puțin 36 t, dar mai mică de 38 t
b) Masa de cel puțin 38 t, dar mai mică de 40 t
c) Masa de cel puțin 40 t
7. Vehicule cu 3+2 axe
a) Masa de cel puțin 36 t, dar mai mică de 38 t
b) Masa de cel puțin 38 t, dar mai mică de 40 t
c) Masa de cel puțin 40 t, dar mai mică de 44 t
d) Masa de cel puțin 44 t
8. Vehicule cu 3+3 axe
a) Masa de cel puțin 36 t, dar mai mică de 38 t
b) Masa de cel puțin 38 t, dar mai mică de 40 t
c) Masa de cel puțin 40 t, dar mai mică de 44 t

573

1005

99
230
377
553
668
1.097
1.522
1.522

23
377
553
668
1.097
1.522
2.311
2.311

1.211 1.686
1.686 2.291

1.070
1.486
2.055

1.486
2.055
3.040

609
737
1.100

737
1.100
1.751

- remorci, semiremorci și rulote:
- până la 1 t
- 8 lei/an
- de la 1 la 3 t
- 29 lei/an
- de la 3 la 5 t
- 45 lei/an
- peste 5 t
- 55 lei/an
- mijloace de transport pe apă:
a) luntre, bărci fără motor folosite pentru pescuit și uz personal - 18
lei/an
b) bărci cu motor - 181 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 2011.
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.
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e) taxe privind eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor:
- certificate de urbanism până la 150 mp inclusiv
- 4 lei
- certificate de urbanism între 151 mp - 250 mp
- 5 lei
- certificate de urbanism între 251 mp - 500 mp
- 6 lei
- certificate de urbanism între 501 mp - 750 mp
- 8 lei
- certificate de urbanism între 751 mp - 1.000 mp
- 10 lei
- certificate de urbanism peste 1.000 mp - 12 lei+ 0,01 leu/mp ce depășește
1.000 mp.
- autorizații construire: a) 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor
pentru construcții de locuințe; b) 1% din valoarea autorizată a lucrării pentru
construcții cu altă destinație.
- foraje și excavări - 5 lei.
- construcție șantier - 3% din valoarea construcțiilor.
- construcție chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate pe
căile și spațiile publice, precum și amplasarea corpurilor și a panourilor de
afișaj a firmelor și reclamelor - 6 lei mp.
- demolare, desființare construcții - 0,1% asupra valorii impozabile
a acestora.
- prelungire certificate urbanism și autorizație construire - 30%
din valoarea taxei inițiale
- avizul comisiei de urbanism -13 lei.
f) taxa pentru eliberarea sau vizarea anuală a autorizațiilor privind
desfășurarea activității de alimentație publică clasa CAEN 5530 —
restaurante și 5540 — baruri - 1.000 lei/an
g) taxa pentru eliberarea unei autorizatți pentru desfășurarea
unei activități economice -10 lei/an
h) taxa practicare comerț stradal ocazional - 10 lei/zi.
i) taxa autorizație și viza anuală ce dau dreptul de a executa
proiecte - 42 lei.
j) taxa eliberare certificate producător -10 lei.
k) taxa viză trimestrială - 3 lei.
l) taxa pentru expunere de afișaje și panouri - 18 lei/mp sau
fracțiune.
m) taxa pentru firmele instalate la locul exercitării activității - 24
lei/mp sau fracțiune.
n) impozit pe discotecă - 0,18 lei/mp/zi.
o) taxe pentru vehicule lente - combine agricole și tractoare
neînmatriculate, pe pneuri - 36 lei/an.
PRIMAR,
Crăciun Nicolae
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SECRETAR,
Marianuţ Miroslav

