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Dragi cenăzeni

Primar Nicolae Crăciun

La început de An Nou, vă urez multă sănătate, bucurii şi împlinirea 
tuturor dorinţelor! 

Anul 2015 a fost un an destul de bun din punct de vedere al 
investiţiilor şi anume: au fost reluate lucrările la Casa de Cultură, acestea 
fiind destul de avansate. Din valoarea totală a lucrărilor, de 4.000.000 lei, 
au fost achitați 1.800.000 de lei şi sperăm ca, în vara anului 2016, acest 
important edificiu să fie terminat. 

De asemenea, au continuat lucrările la trotuare, dar, spre insatisfacţia 
noastră, am dat din nou peste o firmă cu probleme financiare, în acest 
sens fiind rezervaţi în ceea ce priveşte terminarea lucrărilor contractate. 
Ne cerem scuze faţă de cenăzeni pentru locurile unde aceste lucrări sunt 
întrerupte, fiindcă s-a creat un anume disconfort, dar nu din vina noastră. 
Am terminat lucrările de reabilitare la Dispensarul Veterinar, precum şi 
pe cele de la vestiarele de la terenul de sport. 

Propunerile de investiţii pentru anul 2016 sunt următoarele: 
terminarea lucrărilor la Casa de Cultură, continuarea lucrărilor la trotuare, 
şanţuri şi podeţe, depunerea unui proiect în cadrul Programului Naţional 
de Dezvoltare Rurală, Măsura 7.2, care prevede continuarea infrastructurii 
de asfalt cu 9,2 km, încheierea lucrării de actualizare Plan Urbanistic 
General. 

Efortul financiar de investiţii din bugetul local pentru anul 2016 
este de aproximativ 3.500.000 - 4.000.000 lei, la care se adaugă suma de 
4.800.000 lei pentru asfaltări, în situaţia în care se aprobă finanţarea. 

Referitor la impozitele şi taxele locale, am încercat să le menţinem 
la nivelul anului 2015, pentru a putea fi suportabile pentru populaţie.

Bugetul local pentru anul 2016 nu este finalizat. Datele finale de 
buget le vom cunoaşte abia la sfârşitul lunii ianuarie 2016.
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Căsătorii în 2015

Vingan Ioan cu Pantea Maria; Borciovici Cristian Remus cu 
Tomoioaga Elvira Dana; Angheli Dan Cristian cu Radu Roxana 
Miriana; Popa Raul Marius cu Costin Mirabela Aurora; Hencz 
Alexandru cu Suciu Cristina; Budur George Daniel cu Pavlovici 
Daliborca; Popovici Petru Bogdan cu Balint Rozalia Stefania; 
Dragoi Adrian cu Novac Iasmina; Radu Dura cu Pali Maria; Seriant 
Cristian cu Niculici Marinela Valentina; Peia Gheorghe cu Ratoi 
Steliana Maria; Pop Alin Petru cu Deoanca Alexandra Nicoleta; 
Nagy Endre cu Sarkany Cristina; Cornut Daniel cu Puscasu Elena 
Roxana; Vintila Catalin Sergiu cu Grozavu Georgeta Ionela; Kovacs 
Daniel cu Stefan Simona; Neanu Mihai cu Hendrea Oana Loredana; 
Colompar Ovidiu cu Gross Michaela; Lacatus Cristian cu Stoica 
Diana Nicoleta; Pali Adrian cu Bacsa Alina Nicoleta; Radu Dorin 
Florin cu Miclut Petronela Cristina; Marinache Ticu cu Dumuta 
Iulia; Szucs Ionel cu Nyari Beatrice; Ticala Adrian Marian cu Radu 
Anca Mihaela; Ognean Ilie Virgil cu Lascu Sorina Cristina; Birzan 
Adrian Mugurel cu Vintila Aurelia; Isacov Emil cu Enache Adina 
Mariana; Matei Viorel Lilian cu Derecskei Alexandra; Prepelita 
Marius cu Buhai Gabriela; Amarandei Marian Bogdan cu Hiticas 
Laura; Lita Ioan Marius cu Imbroane Carmen Lenuta; Goia Vasile 
cu Ramneantu Ana Maria; Colompar Ion Sava cu Lacatus Rodica 
Simona; Paraschivan Marius cu Grebenar Cristina Petronela; Eva 
Lorin cu Serban Crina Luciana; Ion Gheorghe Zeno cu Boata Adriana 
Elena; Rotaru Radu cu Tolos Ileana Nicoleta.

Nașteri

Născuți în anul 2014, dar au depus cererile de alocații de stat 
în 2015 și nu au fost cuprinși în „Ghidul cenazeanului“ pentru anul 
2014:

Cretan Emanuel David; Langer Ionela Maria; Amariei Stefan 
Cezar; Dunca Rares Alin; 

STAREA CIVILĂ ÎN 2015
Născuți în 2015

Serban Tania Monica; Cocoiag Noemi Iuliana; Dudi Alessia Elena; 
Barna Daria Antonia; Rosu David Constantin; Paraschivan Sarah; Miucin 
Daria Cosmina; Cheres Francesca Alessia Gabriela; Ciobanu Alexandru 
Stefan; Lupan Anais Florina; Popescu Gabriel Alexandru; Branc Alesia 
Georgiana; Tomescu Iosif Florinel; Hencz Amalia Maria; Popa Anamaria 
Stefania; Moldovan Andrei Adrian; Tent Iulia Maria; Covaci Marco; 
Neanu Octavian Andrei; Gligor Adela Maria; Tiko Daiana Ionela Maria; 
Popa Iulian Marian; Adam Maya Dragana; Zsak Dominik Cristian; Ciurte 
Ianis Andrei; Talalau Raisa Maria; Kincs Erik Marian; Lipitoare Damaris 
Sara; Matei Maria Alexandra; Hlodec Nectarie; Nan Daniela Victoria; 
Suciul Antonia Romina; Popa Cecilia Viorica Raluca

Decese în 2015

  Ristea Ioan - Cenad nr. 884 - 65 ani; Jivici Georgina - Cenad 
nr. 535 - 86 ani; Tveici Silvia - Cenad nr. 233  - 71 ani; Pit Paraschiva - 
Cenad nr. 711 - 83 ani; Iuhasz Iuliana - Cenad nr. 823 - 88 ani; Sbarcea 
Mircea - Cenad nr. 1686 - 76 ani; Isacov Jivca - Cenad nr. 663 - 79 ani; 
Barantici Vasile – Cenad nr. 1307 - 80 ani; Kolar Stefan - Cenad nr. 1489 
- 79 ani; Rusu Elisabeta - Cenad nr. 811 - 81 ani; Stanciu Ioan - Cenad nr. 
583 - 70 ani; Buta Ana - Cenad nr. 1737 - 84 ani; Ilas Silvia - Cenad nr. 
1883 - 70 ani; Lazin Valentin - Cenad nr. 549 - 57 ani; Hategan Gheorghe 
- Cenad nr. 292 - 67 ani; Muntean Victoria - Cenad nr. 1680 - 79 ani; Radu 
Andronica - Cenad nr. 582 - 90 ani; Miheles Iosif - Cenad nr. 1215 - 58 
ani; Hegyi Ilonka - Cenad nr. 199 - 38 ani; Iulco Ileana - Cenad nr. 852 
- 66 ani; Terzeu Mircea - Cenad nr. 845 - 61 ani; Radu Marie - Cenad nr. 
120 - 78 ani; Meszaros Iuliana - Cenad nr. 716 - 80 ani; Moldovan Vasile 
Iuliu - Cenad nr. 292 - 17 ani; Langer Mihaela - Cenad nr. 292 - 15 ani; 
Iovanut Ghena - Cenad nr. 238 - 89 ani; Radu Voin - Cenad nr. 1025 - 86 
ani; Serb Elisabeta - Cenad nr. 593 - 89 ani; Bitang Elisabeta - Cenad 
nr. 548 - 80 ani; Pop Ioan Andrei - Cenad nr. 1739 - 42 ani; Constantin 
Mariana - Cenad nr. 5 - 57 ani; Bolli Giorgio - Cenad nr. 5 - 78 ani; 
Moraru Elena - Cenad nr. 1566 - 89 ani; Toth Iuliana - Cenad nr. 645A - 
84 ani; Belici Spasoie - Cenad nr. 649 - 85 ani; Nadaban Florica - Cenad 
nr. 1436 - 76 ani; Kovaci Ioan - Cenad nr. 415 - 64 ani; Necula Ioan 
- Cenad nr. 1526 - 75 ani; Gligor Ioan - Cenad nr. 370 - 65 ani; Turcea 
David Ioan - Cenad nr. 1131 - 10 ani.
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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;
- 84 lei/lună pentru copiii peste 2 ani, până la terminarea studiilor 

liceale şi profesionale (vârsta maximă 25 ani);
- 200 lei/lună pentru copiii cu dizabilităţi.
Fac excepţie categoriile de copii care repetă anul şcolar şi copiii 

care nu se află în ţară.
2) Indemnizaţia de creştere a copilului se atribuie unuia dintre 

părinţi, care a fost:
- încadrat în muncă timp de 12 luni anterior naşterii copilului;
-a beneficiat de șomaj anterior naşterii copilului;
-a beneficiat de pensie de invaliditate;
-a beneficiat de indemnizația pentru creșterea copilului;
-a frecventat cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar sau 

postuniversitar sau masterat ş.a.m.d.
 Această indemnizaţie este în cuantum de minim 600 lei/lună sau 

85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni înaintea naşterii 
copilului şi se acordă până la împlinirea vârstei de 1 an sau 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 1 an, 2 ani sau 3 ani a copilului, cu anumite condiţii în funcţie de 
opţiune.

3) Alocaţia pentru susţinerea familiei 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. Condiţia esenţială este că toţi copii aflaţi 
în întreţinere, de vârstă şcolară, să frecventeze cu regularitate cursurile 
şcolare, respectiv fără întrerupere, doar dacă sunt motive medicale 
certificate prin documente medicale. Cuantumul este stabilit în funcţie de 
categoria familiei (monoparentală sau biparentală), precum şi în funcţie 
de cuantumul veniturilor revenit pe persoană.

4) Ajutorul social se acordă persoanelor fizice sau familiilor care 
nu realizează venituri, precum şi celor care realizează venituri foarte mici 
situate sub baremul stabilit de această Lege. Cuantumul ajutorului social 
este:

- pentru persoană singură - 142 lei;
- 2 persoane - 255 lei;
- 3 persoane - 357 lei;
- 4 persoane - 442 lei;
- 5 persoane - 527 lei;
-  pentru fiecare altă persoană peste 5 persoane din familie - 37 lei.
Acordarea este condiţionată de prestarea unei munci în folosul 

comunităţii, dacă nu sunt probleme grave de sănătate certificate de 
Comisia de Expertiză Medicală sau dacă nu au în întreținere minori sub 
7 ani. 

De asemenea, beneficiarii ajutorului social primesc, pe perioada 
sezonului rece, 1.11.2015-31.03.2016, ajutor pentru încălzirea locuinţei, 
în sumă lunară de 58 lei/familie, cu condiţia neîntreruperii valabilităţii 
dosarului.

5) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă şi celorlalte 
persoane 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 şi 
se gospodăresc împreună. 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 CUPRINZÂND BUNURILE CE 
CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU 
ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea 
locuinţei.
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GOSPODĂRIE COMUNALĂ

Alimentarea cu apă şi canalizare 

Acest serviciu a fost externalizat către S.C. AQUATIM S.A. din 
Timişoara. La baza acestei externalizări a stat necesitatea realizării unor 
invesiţii în infrastructura de apă şi canal. Spre norocul comunei Cenad, 
localitatea a fost cuprinsă în programul POSMEDIU 2, prin care se fac 
în zona rurală investiţii în apă şi canal. Beneficiarul acestor investiţii nu 
poate fi decât un operator licenţiat, în cazul nostru S.C. AQUATIM S.A. 
Timișoara. În cadrul programului sus-amintit, în localitatea noastră vor 
fi realizate investiţii în apă prin schimbarea unei lungimi de 18 km de 
coloană (coloana veche şi subdimensionată), în staţie de tratare a apei, 
staţie de pompare, precum şi în extinderea canalizării cu 16 km şi a 
staţiei de epurare. Au început deja lucrările de ridicare topo pentru aceste 
extinderi, iar investiţia propriu-zisă se va realiza probabil la finele anului 
2016 şi în anul 2017. 

Suntem conştienţi că această externalizare a dus şi la mărirea 
preţului, ne-am asumat acest risc, dar cu 1,5 lei mc de apă nu poţi face 
investiţii, ori aceste investiţii sunt vitale pentru toţi locuitorii. 

Efectul externalizării este scăderea consumului de apă precum şi 
creşterea presiunii în toată localitatea. Comuna Cenad nu are posibilitatea 
de a realiza astfel de investiţii din punct de vedere financiar, este vorba de 
câteva milioane de euro, şi am preferat să ne axăm pe asfaltarea de străzi, 
dar, concomitent cu această asfaltare să se investească şi în apă şi canal. 

În tot ceea ce facem avem aprobarea Consiliului Local Cenad, toţi 
consilierii locali au votat pentru această externalizare. Dacă şi acum mai 
avem mulţi datornici la apă şi canal, acest lucru nu se întâmplă de când 
nu mai operăm noi, fiecare îşi plăteşte regulat apa. Preţul apei este de 3,5 
lei mc, ceea ce înseamnă că un litru de apă costă 0,0035 lei, fiecare poate 
să compare acest preț cu oricare altă băutură. 

Salubrizarea 

Serviciul de salubrizare a funcţionat bine şi în anul 2015. În 
perioada imediat următoare, şi acest serviciu va fi externalizat, dar 

aici preţul va rămâne cel practicat de noi. Fiecare gospodărie va primi 
o altă pubelă, vor fi amplasate containere pentru colectarea selectivă a 
gunoiului, iar în gospodării colectarea se va face de asemenea selectiv. 
Din nou va fi nevoie de o adaptare a cetăţenilor la noile cerinţe, dar totul 
este în favoarea generaţiilor de acum şi a celor viitoare. 

Până la externalizare, comuna Cenad va opera acest serviciu şi 
vom colecta gunoiul la sfârşit de săptămâna conform graficului prezentat 
pe coperta IV a ghidului de față. 

CONSILIUL LOCAL CENAD
HOTĂRÂREA NR. 38 din 21.12.2015 

privind stabilirea unor taxe locale la sectorul 
extrabuget pe anul 2016

Consiliul local Cenad,

Analizând referatul cu nr. 5317/17.12.2015, a dlui Stefanovici Vasa 
- viceprimarul comunei, privind propunerile pentru stabilirea unor  taxe 
locale pentru sectorul extrabuget pe anul 2016; 

 În temeiul  prevederilor:
• art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare;
• 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. 761 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

• 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;

• art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală;

• art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia public locală – republicată;

În baza art. 36 a1. 4, 1it. c și art. 45 din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
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HOTĂRĂȘTE:

    Art.1 - Se stabilesc următoarele taxe locale, pentru sectorul 
extrabuget, pentru anul 2016:

-Taxă de salubrizare pentru anul 2016:
         - persoane fizice                                     - 4 lei/persoana/lună.
           - persoane juridice                  - 55 lei/societate comerciala/lună.

-Taxă vânzare nisip                                               - 40 lei/mc cu încărcat.
-Taxă închiriat tractor                                                    -  60 lei/oră.
-Taxă închiriat Wola                                                      -120 lei/oră.
-Taxă închiriere vidanjă                                                  - 60 lei/oră.
-Taxă închiriere miniexcavator                      - 40 lei/mc.
-Taxă pentru închiriere teren extravilan arabil               - 560lei/ha. 
-Taxă închiriere păşune şi făneţe                                    - 250 lei/ha.
-Taxă copii xerox                                                         - 0,50 lei/filă.
-Taxă munci necalificate                                                 - 12 lei/oră.
-Taxă cosit manual iarba cu motocositoare.                - 0,20 lei/mp.
-Taxă cosit mecanic                                                       - 200 lei/ha.
Art. 2 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afişare 

şi se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș - Direcția pentru controlul 

legalității actelor și contencios administrativ;
- Serviciului buget al Consiliului Judeţean Timiş;
- D.G.F.P. Timiş;
- Compartimentului contabilitate;
- Compartimentului de taxe şi impozite;
- Viceprimarului comunei.

Preşedinte de şedinţă,                     Contrasemnează,
  Regep Adrian-Ion                                 SECRETAR,
                                                            Marianuţ Miroslav

NIVELUL IMPOZITELOR ŞI AL 
TAXELOR PENTRU ANUL 2016 

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 
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 
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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 
taxele mai sus menţionate până la dată de 31 martie 2016.  

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 situate 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 sportive internă sau internaţională 
- 1% din valoarea biletelor vândute 

- 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 
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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 

FOARTE IMPORTANT!

ÎN PERIOADA 01.01.2016 - 31.03.2016, TOŢI CETĂŢENII 
ŞI AGENŢII ECONOMICI SUNT OBLIGAŢI A DEPUNE O 
DECLARAŢIE DE IMPUNERE PENTRU BUNURILE MOBILE ŞI 
IMOBILE PE CARE LE DEŢIN. 


