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Stimaţi  cetăţeni!

La început de an 2012, vă urez multă sănătate, bucurii şi 
împlinirea tuturor dorinţelor!

Anul 2011 a fost un an destul de bun pentru administraţia 
locală din Cenad, realizările au fost chiar foarte bune.

Au început lucrările în cadrul proiectului ,,Modernizare străzi, 
construcţie creşă şi investiţie în scopul conservării specificului local 
şi al moştenirii culturale din comuna Cenad“, valoarea lui ridicându-
se la 2.500.000 de euro.

De asemenea, a fost finalizat un nou corp de clădire la Școala 
Generală din Cenad, drept pentru care în clipa de față toate clasele 
I-VIII îşi desfăşoară activitatea în acelaşi corp de clădire. Am 
continuat cu pietruirea de drumuri, obiectiv la care se va lucra şi în 
anul 2012, iar trotuarele au fost terminate.

Având în vedere faptul că am reuşit să atragem fonduri 
europene pentru dezvoltarea infrastructurii localităţii,  nivelul 
impozitelor şi al taxelor a rămas neschimbat pentru anul 2012,  
comparativ cu 2011.

Nicolae Crăciun
Primar
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Căsătorii în 2011:
Covaci Vasile  cu  Gemes Tünde; Gava Vasile cu Ștefan Simona; 

Voinea Constantin  cu Chirilov Luminiţa; Bălan Vasile cu Barantici 
Steliana-Cristina; Rusu Vasile Sorin cu Flonta Elena; Prepeliţă Adrian 
cu Blidar Sanda-Maria; Ardelean Adrian cu Gligor Cosmina-Mirela; 
Lăcătuş Gabriel cu Dincă Larisa-Oana; Damian Oprea cu Gschaider 
Luminiţa-Margareta; Ţurcanu Ovidiu Lucian cu Uzun Andreea Petronela; 
Caradaică Neculai cu Dogar Doina; Ţurcanu Adrian-Mihai cu Colompar 
Florentina Mihaela; Radu Aurel-Adrian cu Milosav Radmila-Laura; 
Gyürky Ioan cu Gaspar Andreea-Ioana; Gurăndeanu Manuel-Aurelian 
cu Grozav Georgeta-Carmen; Pali Traian-Florentin cu Pintican Florica-
Doina; Tremurici Ioan  cu Petreuş Anuţa; Filimon Sergiu-Marius cu Vodă 
Oana; Ghişa Ioan-Florin cu Sabaslai Gabriela-Camelia; Voicu Adrian-
Mădălin cu Köllo Anita; Zsak Hariton cu Sas Izabela; Niculae Victor cu 
Olariu Bettina; Astalîş Robert-Sebastian cu Avrămescu Alina-Cosmina; 
Stanoievici Borislav cu Țiţ Daniela Flavia; Popa Răzvan-Alin cu Fustyak 
Luminiţa-Valentina.

Naşteri în 2011:
Radu Adriana Radmila; Bara Narcis Anton; Serban David Adrian; 

Cristea Romina; Ghigheci Patrick Georgian; Martinic Ovidiu; Stanoievici 
Zlatan Ionatan; Fusteac Emanuel Alexandru; Barbu Simona Flavia; Tudor 
Catalin Marina; Berbece Robert Cristian; Regep Patricia Maria; Marianuț 
Svetlana; Janovetz Nicolas Dragos; Binder Ervin Atila; Moldovan 
Madalina Gianina; Potârniche Ana Maria Lucreția; Mirauta Raul Ionuț; 
Covaci Denis Marian; Colompar Iohana; Paraschivan Lidia Monica; 
Gligor Delia Florina; Szucs Leonard; Tcaci Roxana Maria; Turcea Patrick 
Victoraș; Nadaban Karina Maria; Balan Fabian Gabriel; Stolier Mario; 
Filimon Alexia Adelina; Petrovici Sebastian Valentin; Florian Alexandra 
Cristina; Haiduc Maria Mirabela; Andrei Isabela Maria; Serban Alessia 
Gabriela; Voicu Irina Victoria; Visan Iulia Maia; Pit Darius Mitruț; Lupu 
Alesia Ștefania; Păcurar Andreea Valentian.

STAREA CIVILĂ ÎN 2011



Ghidul cenăzeanului - 2012

3

Decese în 2011:
Daroţi Ioan, Cenad nr. 1287 - 80 ani; Sas Petru, Cenad nr. 724 - 69 

ani; Condrea Andrei, Cenad nr.  596 - 46 ani; Ivan Floarea, Cenad nr. 
1932 - 74 ani; Florian Aurelia, Cenad nr. 1848 - 50 ani; Kovacs Pavel, 
Cenad nr. 488 - 77 ani; Cuzdriorean Mihăilă, Cenad nr. 1124 - 78 ani; 
Iovănescu Floare, Cenad nr. 1336 - 83 ani; Petrovici Irina, Cenad nr. 1239 
a - 56 ani; Bokor Elisabeta, Cenad nr. 542 - 85 ani; Robert Ecaterina, 
Timișoara - 78 ani; Radu Cornel, Cenad nr. 1455 - 73 ani; Daroczi Marie, 
Cenad nr. 1025 - 84 ani; Popity Ioan, Cenad nr. 1361 - 73 ani; Regep 
Vetica, Cenad nr. 600 - 86 ani; Vaidovici Elisabeta, Cenad nr. 451 - 79 ani; 
Lupşa Victoria, Cenad nr. 679 – 82 ani; Grozav Maria, Cenad nr. 892 – 86 
ani; Radu Elena, Cenad nr. 611 - 86 ani; Kreszan Stefan, Cenad nr. 458 - 
60 ani; Sandu Domnica, Cenad nr. 1171 - 81 ani; Bora Ștefan, Cenad nr. 
1878 - 60 ani; Băbăşan Ioan, Cenad nr. 1112 - 73 ani; Iorga Ioan, Cenad 
nr. 1420 - 81 ani; Balint Maria, Cenad nr. 290 - 71 ani; Jivin Dimitrie, 
Cenad nr. 1402 - 80 ani; Erdei Margareta, Cenad nr. 410 - 85 ani; Cosma 
Vasile, Cenad nr. 893 - 47 ani; Szabo Iosif, Cenad nr. 1636 - 69 ani; 
Merscham Mihaiu, Cenad nr. 1657 - 76 ani; Götler Ileana, Cenad nr. 
998 - 77 ani; Gergely Ana, Cenad nr. 388 - 74 ani; Nedelycov Hajnalka-
Zorka, Cenad nr. 167 - 93 ani; Colompar Ștefan, Cenad nr. 1508 - 73 ani; 
Popescu Maria, Cenad nr. 1558 - 87 ani; Radu Elena, Cenad nr. 319 - 82 
ani; Nedelcov Jiva, Cenad nr. 167 - 71 ani; Csakvari Andrei, Horoatu 
Crasnei - 66 ani; Luţo Iosif, Cenad nr. 926 - 61 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;
- 42 lei/lună pentru copiii peste 2 ani, până la terminarea studiilor 

liceale şi profesionale (vârsta maximă 25 ani);
- 84 lei/lună pentru copiii cu dizabilităţi.
2) Indemnizaţia de creştere 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 
75% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni înaintea naşterii 
copilului şi se acordă până la împlinirea vârstei de 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 2 ani a copilului.

3) Alocaţia de susţinere 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.

4) 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, 01.11.2011-31.03.2012, bani pentru lemne, în 
sumă de 58 lei/familie.

5) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă persoanelor 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. 
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 
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anexată nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.
Acordarea îndemnizaţiei de creştere a copilului, alocaţia de 

susţinere şi a ajutorului social este condiţionată de achitarea integrală a 
impozitelor şi taxelor locale restante.

Neachitarea acestor taxe duce la suspendarea drepturilor prevăzute 
mai sus, pe o perioadă de 5 luni, iar ulterior la încetarea lor.

            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 1.600 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 şi drujbă;
- alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric.
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DEPOZITE  BANCARE
- cu valoare de peste 3.000 lei

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.

TERENURI  ÎN  COLINĂ  ŞI  DE  ŞES
- arabil şi fâneaţă, cu suprafaţa de cel puţin 2 ha, în cazul 

familiilor cu 1-3 persoane sau 3 ha, în cazul familiilor cu peste 3 
persoane;

- forestier, cu suprafaţa de cel puţin 2 ha, în cazul familiilor cu 1-3 
persoane sau 3 ha, în cazul familiilor cu peste 3 persoane;

- vii, livezi, grădini de legume şi flori, de cel puţin 1 ha, în cazul 
familiilor cu 1-3 persoane sau 1,5 ha, în cazul familiilor cu peste 3 
persoane.

TERENURI  ÎN  ZONA  MONTANĂ
- forestier, cu suprafaţa de cel puţin 2 ha, în cazul familiilor cu 1-3 

persoane sau 3 ha, în cazul familiilor cu peste 3 persoane;
- vii, livezi, cu suprafaţa de cel puţin 1,5 ha, în cazul familiilor cu 

1-3 persoane sau 2 ha, în cazul familiilor cu peste 3 persoane;
- păşuni şi fâneţe, cu suprafaţa de cel puţin 4 ha, în cazul 

familiilor cu 1-3 persoane sau 5 ha, în cazul familiilor cu peste 3 
persoane.

CATEGORII  DE  ANIMALE/PĂSĂRI
- peste 3 bovine;
- peste 5 porcine;
- peste 20 ovine/caprine;
- peste 15 familii de albine.
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GOSPODĂRIE COMUNALĂ

Alimentarea cu apă

Anul 2011 a fost unul slab în precipitaţii, aspect care a influențat şi 
alimentarea cu apă a gospodăriilor, deoarece încă mai sunt consumatori 
casnici care folosesc apa pentru irigat.

La sfârşitul anului 2011, am depus documentaţia de licenţiere a 
Serviciului Public de Alimentare cu Apă la ANRSC Bucureşti, urmând ca 
în perioada următoare să ni se elibereze licenţa de operator.

Această licenţă are o importanţă deosebită, având în vedere preţul 
practicat pentru apa livrată.

În aceste condiţii, nu suntem nevoiţi a majora preţul la apă, el 
rămânând la acelaşi nivel ca în 2011.

Canalizarea

La acest capitol întâmpinăm probleme foarte mari, în sensul că 
cetăţenii sunt foarte reticenţi la apelul nostru de a se branşa la reţeaua 
de canalizare. În acest sens, facem un apel către toţi cetăţenii care au 
canalizarea în faţa casei, să se branşeze la reţea. Staţia de epurare nu poate 
fi pornită până când nu vor fi branşate aproximativ 80% din gospodării, 
deoarece această staţie este tip modul cu microorganisme. În situaţia în 
care cantitatea de apă menajeră este prea mică, aceste microorganisme 
mor, neputând epura apa în mod corespunzător.

Salubrizarea

Tariful actual se menţine şi pentru anul 2012, harta cu ridicarea 
gunoiului,  de asemenea, rămâne neschimbată.

În cursul anului 2011, a fost terminată staţia de transfer a gunoiului, 
această staţie fiind locul de depozitare a gunoiului, până când se încarcă 
pentru a fi transportat la Arad.

Deţinătorii de atelaje sunt somaţi a nu mai transporta gunoi menajer 
în diferite locuri, ei riscând sancţiuni foarte mari.
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CONSILIUL LOCAL CENAD

HOTARAREA NR.42 din 19.12.2011

privind stabilirea taxelor locale la extrabuget pe anul 2012

Consiliul local Cenad,
Analizând propunerile privind taxele locale pe anul 2012;
În baza art. 36, a1. 4, lit.c și art. 45 din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 - Se stabilesc, pentru anul 2012, următoarele taxe la con-

sumul de apă potabilă:
- locuinţe cu branşament cu apometru - 1,30 lei/mc.
- locuinţe cu branşament fără apometru: persoane fizice - 60 

lei/an/persoană.
- pentru adăpatul animalelor:

• cai, tineret taurin, tauri - 20 lei/an/cap. 
• porcine - 5 lei/an/cap.
• bovine, vaci - 20 lei/an/cap.

- persoane fizice care folosesc apă de la cișmea - 15 lei/an/
persoană.

- agenţi economici cu apometru  - 1,30 lei/mc.
- agenti 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.

Branşarea la reţea este obligatorie cu apometru.
Art. 2 - Se stabileşte taxa de branşare la coloana de apă - 50 lei/

branşament.
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         - 40 lei/mc.
Art. 8 - Se stabilesc următoarele taxe de salubrizare pentru anul 

2012:
- persoane fizice - 4 lei/persoană/lună.
- persoane juridice - 55 lei/societate comercială/lună.
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Art. 9 - Taxă pentru închirierea terenului extravilan din izlaz - 200 
lei/ha. 

Art. 10 - Taxă copii xerox - 0,5 lei/filă.
Art. 11 - Taxă munci necalificate - 12 lei/oră.
Art. 12 - Taxă cosit manual iarba cu motocositoare - 0,20 lei/mp.
Art. 13 - Taxă cosit mecanic - 200 lei/ha.
Art. 14 - Se interzice persoanelor fizice și juridice, la renunțarea 

serviciilor de apă, canalizare și salubrizare.
Art. 15 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința 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.

Preşedinte de şedinţă,                                       Contrasemnează,
  Clişic Marioara                                                         SECRETAR,
                                                                              Marianuţ Miroslav

CONSILIUL LOCAL CENAD                              
Anexa la Hotărârea nr. 41/19.12.2011

                                                                                  
Ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului 

local pentru anul 2012, în scopul asigurarii finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o 
parte, şi de condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte;

Pentru anul 2012 impozitele şi taxele în suma fixă se propun după cum urmează:
a) - impozit teren intravilan (clădiri+curţi) - 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 juridice - 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 facut 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 1.600 cmc 
inclusiv                                                                                                                         - 8 lei

- autoturisme între 1.601 și 2.000 cmc inclusiv                                       -18 lei 



Ghidul cenăzeanului - 2012

10

- autoturisme între 2.001 și 2.600 cmc                                                       - 72 lei
- autoturisme între 2.601 și 3.000 cmc inclusiv                                - 144 lei
- autoturisme peste 3.001 cmc                                                                     - 290 lei
- autobuze, autocare, microbuze                                                                   - 24 lei
- autovehicule până la 12 t                                                                            - 30 lei
- tractoare înmatriculate                                                                                 - 18 lei
- autovehicule transport marfă cu masa autorizată de peste 12t:

Taxa (lei/an/autovehicul)

Numărul axelor și 
masa totală maximă 
autorizată (în tone)

Axa/axe motoare suspensie 
pneumatică sau un echivalent 

recunoscut

Axa/axe motoare 
cu alt sistem de 

suspensie

1.Vehicule cu două axe:

a) Masa de cel puțin 12 t, dar mai mică de 13 t                            0                  133
b) Masa de cel puțin 13 t, dar mai mică de 14 t                     133                  367
c) Masa de cel puțin 14 t, dar mai mică de 15 t                          367                  517
d) Masa de cel puțin 15 t, dar mai mică de 18 t                   517              1.169 
e) Masa de cel puțin 18 t                                                  517            1.169

2. Vehicule cu trei axe:

a) Masa de cel puțin 15 t, dar mai mică de 17 t                              133                  231
b) Masa de cel puțin 17 t, dar mai mică de 19 t                          231                 474
c) Masa de cel puțin 19 t, dar mai mică de 21 t                               474                   615
d) Masa de cel puțin 21 t, dar mai mică de 23 t                          615                 947
e) Masa de cel puțin 23 t, dar mai mică de 25 t                           947               1.472
f) Masa de cel puțin 25 t, dar mai mică de 26 t                            947               1.472       
g) Masa de cel puțin 26 t                                                             947              1.472

3. Vehicule cu patru axe: 

a) Masa de cel puțin 23 t, dar mai mică de 25 t                         615                  623
b) Masa de cel puțin 25 t, dar mai mică de 27 t                     623                  973
c) Masa de cel puțin 27 t, dar mai mică de 29 t                         973              1.545
d) Masa de cel puțin 29 t, dar mai mică de 31 t                     1.545              2.291
e) Masa de cel puțin 31 t, dar mai mică de 32 t                       1.545               2.291
d) Masa de cel puțin 32 t                                                              1.545               2.291

4. Vehicule cu 2+1 axe:

a) Masa de cel puțin l2 t, dar mai mică de 14 t                               0                     0
b) Masa de cel puțin l4 t, dar mai mică de 16 t                               0                     0
c) Masa de cel puțin l6 t, dar mai mică de 18 t                               0                   60
d) Masa de cel puțin 18 t, dar mai mică de 20 t                            60                 137
e) Masa de cel puțin 20 t, dar mai mică de 22 t                           137                  320
f)  Masa de cel puțin 22 t, dar mai mică de 23 t                         320                  414
g) Masa de cel puțin 23 t, dar mai mică de 25 t                         414                  747
h) Masa de cel puțin 25 t, dar mai mică de 28 t                         747               1.310
i) Masa de cel puțin 28 t                                                            747                1.310
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5. Vehicule cu 2+2 axe: 

a) Masa de cel puțin 23 t, dar mai mică de 25 t                        128                  299
b) Masa de cel puțin 25 t, dar mai mică de 26 t                        299                  491
c) Masa de cel puțin 26 t, dar mai mică de 28 t                       491                  721
d) Masa de cel puțin 28 t, dar mai mică de 29 t                        721                  871
e) Masa de cel puțin 29 t, dar mai mică de 31 t                        871               1.429
f) Masa de cel puțin 31 t, dar mai mică de 33 t                    1.429               1.984
g) Masa de cel puțin 33 t, dar mai mică de 36 t                   1.984               3.012
h) Masa de cel puțin 36 t, dar mai mică de 38 t                   1.984               3.012
i) Masa de cel puțin 38 t                                                        1.984                3.012    
        
6. Vehicule cu 2+3 axe: 

a) Masa de cel puțin 36 t, dar mai mică de 38 t               1.579                 2.197
b) Masa de cel puțin 38 t, dar mai mică de 40 t              2.197               2.986
c) Masa de cel puțin 40 t                                                         2.197               2.986

7. Vehicule cu 3+2 axe: 

a) Masa de cel puțin 36 t, dar mai mică de 38 t                       1.395                 1.937
b) Masa de cel puțin 38 t, dar mai mică de 40 t                   1.937               2.679
c) Masa de cel puțin 40 t, dar mai mică de 44 t                     2.679                3.963
d) Masa de cel puţin 44 t                                                       2.679               3.963

8. Vehicule cu 3+3 axe: 

a) Masa de cel puțin 36 t, dar mai mică de 38 t                 794                   960
b) Masa de cel puțin 38 t, dar mai mică de 40 t                960                1.434
c) Masa de cel puțin 40 t, dar mai mică de 44 t               1.434                2.283
d) Masă de cel puţin 44 t                                                         1.434               2.283 

9. 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:

• luntre, bărci fără motor folosite pentru pescuit și uz personal           - 18 lei/an
• 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 2012.

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.

e) - taxe privind eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor:
- certifict 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
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- certificate de urbanism peste 1.000 mp     - 12 lei+ 0,01 leu/mp ce dep. 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) - taxă 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) - taxă pentru eliberarea unei autorizații pentru desfășurarea unei activități 
economice                                                                                                          -10 lei/an

h) - taxă practicare comerț stradal ocazional                                   - 10 lei/zi
i) - taxă autorizație și viză anuală ce dau dreptul de a executa proiecte - 42 

lei.
j) - taxă eliberare certificate producător                                        - 10 lei
k) - taxă viza trimestrială certificat producător                                            - 3 lei
l) - taxă pentru expunere de afișaje și panouri                 - 18 lei/mp sau fracțiune
m) - taxă 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

Referent,
Nădăban Daniel              
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