Ghidul cenăzeanului - 2017

Dragi cenăzeni
Am păşit într-un nou an, 2017, drept pentru care vă rog să-mi
permiteți să vă urez multă sănătate, cât mai multe bucurii pe toate
planurile şi împlinirea tuturor dorinţelor frumoase!
Pentru noi, cenăzenii, anul 2016 a fost unul mai sărac din
punct de vedere al investiţiilor. Dar trebuie neapărat subliniat că
acest lucru se datorează faptului că nu au fost încă lansate măsurile
de finanţare din fonduri europene, iar pe de altă parte, o sumă
importantă din bugetul local a fost alocată lucrărilor de la viitoarea
noastră casă de cultură. Sper că acest edificiu, deosebit din toate
punctele de vedere și atât de mult așteptat de cenăzeni, tineri și
vârstnici deopotrivă, va fi terminat anul acesta.
Am reuşit să finalizăm lucrările de reparaţii la școli şi grădiniţă,
la Postul de Poliţie şi la Poştă. De asemenea, s-au finalizat cu greu
şi lucrările la trotuare, deoarece firma care a executat aceste prestări
de servicii a intrat în insolvenţă şi, drept urmare, vom fi obligaţi să
reluăm întreaga procedură de licitaţie.
În ceea ce priveşte nivelul impozitelor şi taxelor locale,
acestea se menţin la nivelul anului 2016. Am reuşit să stabilim o
bază de impozitare corectă pentru toţi locuitorii prin depunerea
declaraţiilor de impunere. La această dată încă nu suntem în posesia
cifrelor de buget, dar preconizăm că pentru sfârşitul anului 2016
vom avea un excedent de aproximativ 2.800.000 lei. Această sumă
reprezintă un început extrem de bun pentru anul 2017.
Din păcate, bugetul nu va fi terminat înainte de începutul
lunii martie 2017.

Primar Nicolae Crăciun

1

Ghidul cenăzeanului - 2017

STAREA CIVILĂ ÎN 2016
Căsătorii în 2016
Chira Florin Alin cu Serban Denisa Andra; Milicici Daniel
cu Tico Adina; Kolompar Sebastian cu Sroka Maria Ewa; Manoliu
Marius Petru cu Stefanoiu Daniela Alexandra; Lacatus Gheorghe
cu Radu Florica; Costea Paul cu Bratan Viorica; Tiganasu Mihai
cu Barbu Manuela; Damian Dorin cu Pall Regina Erzsebet; Kaszta
Arpad cu Gligor Iovanca; Iovanescu Lilian Leonardo cu Costa
Cristina Roxana; Sebestyen Iosif cu Vizer Margareta Elena; Vasile
Alexandru Sorin cu Stefan Ancuta; Voda Andrei Ionut cu Nistor
Alina Mihaela; Sopon Cristian Emanuel cu Rotariu Alexandra
Elena; Kovacs Cristian cu Rusu Oana; Cornut Vasile cu Iovanut
Oana Stefania; Craciun Ovidiu Cristian cu Merscham Dyana Elena;
Chira Denis Alexandru cu Oltean Laura; Covaci Alin cu Lita Maria
Alexandra; Manoliu Ionut Marian cu Biro Adriana Denisa; Cotovanu
Viorel Alin cu Szikora Iren Etelka; Cirdei Lucian cu Bornea Mirela
Daciana; Biro Stefan cu Murariu Alexandra Vasilica; Malatcov
Dragan cu Serban Veronica; Ratiu Ioan cu Mateiu Floare; Stoicoi
Cornel cu Steger Doina; Haratau Ioan cu Lingurar Mia Cristina
Roxana; Telita Gelu Robert cu Nistor Diana Maria.

Nașteri
Născuți în anul 2015, dar au depus cererile de alocații de stat în
2016 și nu au fost cuprinși în „Ghidul cenăzeanului“ pentru anul 2016:
Tico Raul Andrei; Blidaru Ionela Nicoleta; Gligor Catalin Florin;
Gheorghe Oktavian Stephan.

Născuți în 2016
Moisa Sonia Maria; Abate Michelle; Valco Ion Iosif; Benke Raluca
Iasmina; Uncianscki Deian; Serban Anastasia Elisabeth; Colompar
Alesia Elvira; Amarandei Alessia Maria; Gergely Sebastian; Seriant
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Cristina Alesia; Sava Madalina Monica; Colompar Nicusor Sorin; Langer
Vasile Iuliu; Teodorovici Narcis Andrei; Parvu Luca Andrei; Colompar
Sonia Maria; Chira Laurentiu Denis; Tico Nicolas Valentin; Jigmond
Daniela Maria; Lupan Giorgiana Maya; Kovacs Andreas David; Ciobanu
Alexandra Alessia; Diaconu Alesio Leonard; Kardos Alesia Rahela;
Jivan Ioana Catalina; Tabara Alexandru Nicolae; Lupan Cristian Ionut;
Barna Ramona Maria; Barna Raluca Elena; Ciobanu Octavian Adrian;
Bejan Andra Maria; Manoliu Ana Maria; Barcaceanu Lukas Leo; Barbu
Tiganasu Sophia; Moldovan Iulian Raul; Colompar Andrei Gabriel;
Korom Timea; Petrea Gabriela Maria; Oarfa Daniel Valentin; Iovanescu
David Leonardo; Nanuti David Marian; Matei Viorel Alexandru; Tomescu
Cristian Alexandru; Enache Ethan; Chira Anays Ioana; Cirdei David;
Haratau Alessia Elena.

Decese în 2016
Filip Ana – Cenad nr. 1713 - 72 ani; Vingan Calina – Cenad nr. 566
- 78 ani; Barna Valeriu – Cenad nr. 1747 A - 59 ani; Siclovan Magdalena –
Cenad nr. 1413 - 81 ani; Novac Rodica – Cenad nr. 1119 - 59 ani; Constantin
Ioan – Cenad nr. 1028 – 81 ani; Ciobanu Constantin – Cenad nr. 1655 - 70
ani; Meszaros Angelica – Cenad nr. 1191 - 58 ani; Radu Marie – Cenad
nr. 526 - 79 ani; Cirdei Procopie – Cenad nr. 25 - 61 ani; Petradi Brigitte –
Cenad nr. 885 - 43 ani; Feyes Iosif – Cenad nr. 1648 - 79 ani; Ianco Sorin
– Cenad nr. 860 - 52 ani; Ples Gheorghe – Cenad nr. 1715 - 69 ani; Gabor
Gheorghe – Cenad nr. 622 - 82 ani; Balan Ioana – Cenad nr. 690 - 83 ani;
Funar Teodor – Cenad nr. 1939 - 77 ani; Radai Petre – Cenad nr. 1603 - 90
ani; Cornut Florin – Cenad nr. 1816 - 35 ani; Funariu Mita – Cenad nr. 601
- 90 ani; Calacan Ana – Cenad nr. 1251 - 82 ani; Zarici Milinca – Cenad nr.
405 - 91 ani; Grebeldinger Iulian – Cenad nr. 1831 - 62 ani; Korom Maria –
Cenad nr. 440 - 81 ani; Galetin Milita – Cenad nr. 385 - 90 ani; Nyari Stefan
– Cenad nr. 363 - 83 ani; Bataneat Sofia – Cenad nr. 399 - 70 ani; Gemes
Gheorghe – Cenad nr. 1614 - 69 ani; Galetar Ioan – Cenad nr. 888 - 81 ani;
Langer Csaba – Cenad nr. 292 - 48 ani; Sivacichi Olga – Cenad nr. 271 - 82
ani; Mizu Damian – Cenad nr. 1595 - 62 ani; Croitoru Ioana – Cenad nr.
1646 - 70 ani; Mat Ion – Cenad nr. 1636 - 88 ani; Radu Mircea – Cenad nr.
120 - 84 ani; Ganyo Stefan – Cenad nr. 470 - 63 ani; Atyimov Radoica –
Cenad nr. 406 - 86 ani; Cornut Teodor – Cenad nr. 478 - 90 ani; Ilin Jivan
– Cenad nr. 209 - 72 ani; Gaudi Ludovic – Cenad nr. 1871 - 76 ani; Covaci
Elisaveta – Cenad nr. 1419 - 83 ani; Nuber Mihai – Cenad nr. 916 - 74 ani;
Balasz Ildiko – Cenad nr. 447 - 47 ani.
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ASISTENŢA SOCIALĂ
Legislaţia actuală prevede următoarele drepturi:
1) Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (0-2 ani
- 200 lei/lună, 2-18 ani - 84 lei/lună).
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 200 lei/lună până la vârsta de
2 ani 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.
Fac excepţie categoriile de copii care repetă anul şcolar şi copiii
care nu se află în ţară.
2) Legea 66/2016, privind indemnizaţia pentru creşterea şi
îngrijirea copilului.
Beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta
de 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap, persoanele care:
– în ultimele 24 de luni anterior datei naşterii copilului, au realizat
timp de 12 luni consecutiv venituri profesionale supuse impozitului
pe venit potrivit Codului Fiscal şi care beneficiază de concediu pentru
creşterea copilului;
– 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,
respectiv 3 ani;
– 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.
În situaţia în care cele 12 luni anterioare datei naşterii copilului
se constituie numai din perioade asimilate, fără venituri aferente acestora,
cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului este de 85% din
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cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată şi se acordă până
la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul
copilului cu handicap.
În situaţia în care optează pentru rămânerea în continuare în
câmpul muncii, acesta beneficiază de stimulentul de inserţie care este în
cuantum de 531 de lei / lună până la vârsta de 3 ani (4 ani pentru copilul
cu handicap).
În situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse
impozitului, trebuie să depună documentele necesare la dosar cu cel puțin
60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv
3 ani, în cazul copilului cu handicap, incluzând și perioada prevăzută la
art. 11 alin. 2 din ordonanța de urgență.
Stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea de către copil a
vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.
3) Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
De alocaţia pentru susţinerea familiei beneficiază familia formată
din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună,
denumită în continuare familie.
Se consideră familie şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor
şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi se gospodăresc împreună, dacă
aceasta se consemnează în ancheta socială.
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 organizată 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.
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.
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, iar beneficiarii au dreptul la un
venit minim garantat ca formă de asistență socială.
Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social
lunar, în condițiile prevăzute de prezenta lege. Potrivit art. 4 alin. 1 din
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și
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completările ulterioare, nivelul lunar al venitului minim garantat este de:
a) 125 lei pentru o persoană singură;
b) 225 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
c) 313 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
d) 390 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
e) 462 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
f) câte 37 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de
5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.
Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență 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 (01.11.2016-31.03.2017), ajutor pentru încălzirea locuinţei
în sumă de 58 lei/familie, fiind condiţionat de neîntreruperea valabilităţii
dosarului.
5) Legea nr. 70/2011 privind acordarea ajutorului de încălzire a
locuinţei pentru sezonul rece 2016-2017
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 venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al
persoanei singure, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat.
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 condiţionată de înscrierea
corectă a domiciliului din actul de identitate al fiecărei persoane în parte,
precum şi de prezentarea actelor de proprietate. Cererile pentru acordarea
ajutorului de încălzire se depun până la data de 20 a lunii, pentru perioada
1 noiembrie - 31 martie.
În cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică și
lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net
mediu lunar pe persoană (persoană singură sau membrul de familie)
trebuie să fie de cel mult 615 lei.
6

Ghidul cenăzeanului - 2017
CONSILIUL LOCAL CENAD
HOTĂRÂREA NR. 26
din 20.12.2016
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum
şi a taxelor speciale pe anul 2017
Consiliul Local Cenad;
Având în vedere:
• Referatul cu nr. 6672 din 14.12.2016, al Compartimentului de 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. 761 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. 51/2006,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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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 Primăriei
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
2017, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor
şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile, taxele extrajudiciare de timbru,
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 hotarare se aduce la cunostinţa publică prin afişare şi se
comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Direcţia pentru controlul
legalităţii actelor şi contencios administrativ;
- Serviciului buget al Consiliului Județean Timiș;
- D.G.F.P. Timiș;
- Compartimentului contabilitate;
- Compartimentului de taxe şi impozite;
- Viceprimarului comunei.
Preşedinte de şedinţă,
Fazekaş Ioan
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NIVELUL IMPOZITELOR ŞI
TAXELOR LOCALE ȘI AL TAXELOR
SPECIALE PENTRU ANUL 2017
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
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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
lei

- Luntre, bărci fără motor folosite pentru pescuit şi uz personal - 21
- 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
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- 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
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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 închiriere Dispensar Veterinar - 50 lei /lună/cabinet
29. Taxă de salubrizare pentru anul 2017;
- persoane fizice - 4 lei /persoană/lună
- persoane juridice - 55 lei/societate comercială/lună
30. Taxă vânzare nisip - 40 lei/mc
31. Taxă închiriat tractor - 60/oră
32. Taxă închiriat Wola - 120 lei/oră
33. Taxă închiriere vidanjă - 60 lei/vidanjă
34. Taxă închiriere miniexcavator - 40 lei/mc
35. Taxă închiriere teren extravilan - 560 lei/ha/an
36. Taxă închiriere pășune și fânețe - 250 lei/ha/an
37. Taxă munci necalificate -12 lei/oră
38. Taxă cosit manual iarba cu motocositoare - 0,20 lei/mp
39. Taxă cosit mecanic - 200 lei/ha
40. Taxă chirie case de locuit - 1 leu/mp pentru destinația locuință
- 0,1 leu/mp pentru anexe gospodărești.

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