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Dragi cenăzeni

La început de an 2013, vă urez multă sănătate, bucurii și 
împlinirea tuturor dorințelor!

Anul 2012 a fost un an deosebit de bun pentru administrația 
locală, realizările fiind, din punctul nostru de vedere, deosebite.

Au fost reluate lucrările la proiectul cu finanțare europeană, au 
fost asfaltate 11 km de străzi și creșa este terminată într-un procent 
de 95%.

Investițile realizate în anul 2012 sunt cele mai mari din punct 
de vedere valoric, realizate în ultimii ani.

Am încheiat anul fără a avea datorii, bugetul este extrem de 
echilibrat, iar în anul 2013 ne vom strădui să accesăm o altă finanțare 
pentru a continua ceea ce s-a început.

Nivelul impozitelor și taxelor a crescut cu 16% conform H.G. 
nr. 1.309/2012,  creșterea reprezentând rata inflației pentru anii 
2010, 2011 și 2012.

Nicolae Crăciun
Primar
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Căsătorii în 2012:
Hondorocu Ioan cu Pop Denisa-Luminita; Vincau Radu-Eugen 

cu Jigmond Daniela; Sebestyen Iosif-Francisc cu Pruna Dina-Rahela; 
Bogatu Valerica cu Kelciov Rozalia; Carpinisan Covaci Alexandru-
Mihai cu Posta Ramona-Vasilica; Turcu Viorel cu Nestor Livia; Bartok 
Claudiu cu Radu Diana-Carmen; Rus Alexandru-Mihai cu Necula Ildiko; 
Schutz Horst-Werner cu Nasui Elvira Nastaca; Soflau Stefan Emanuel cu 
Stanciu Doina; Balajel Ion cu Jurca Iuliana-Elena; Chen Jinshi cu Cristea 
Eva; Colompar Adrian cu Moisa Maria-Cristina; Ciurte Dan Florin cu 
Craciun Ramona Claudia; Csiszar Attila cu Mizu Ramona Anita; Socol 
Ciprian Petru cu Kindris Viorica Angela; Peter Gherhard Christian cu 
Ghica Maria Lacramioara; Kincs Nicolae Helmuth cu Sover Csilla; Mois 
Vasile Marian cu Vinearschi Irina; Moldovan Alexandru Florin cu Pantir 
Andreea Oana; Rusu Razvan Gabriel cu Kosz Bianca Maria; Colompar 
Florin Adrian cu Rostas Iasmina; Crut Stefan cu Sava Mihaela.

Naşteri în 2012:

Născuți în 2011 dar au depus cererile de alocații de stat în 2012 
și nu au fost cuprinși în „Ghidul cenăzeanului pentru anul 2012“:

Asztalos Patrick Sebastian; Gyurky Izabela; Guradeanu Razvan 
Andrei; Marta Cosmin Constantin; Stoica Daniel; Sinitean Marius 
Bogdan.

Niculae Natalia Ariana; Stoianov Bojidar; Vincau David 
Alexandru; Lupsa Alexia Rebeca; Golumbu Lavinia Maria; Ghica Elena 
Andrada; Hondorocu Giorgiana Ioana; Costa Beatris Andreea; Binder 
Andrei Ionut; Sebestyen Daria Giorgiana; Binder Clara Ildiko; Lacatusu 
Calin Gabriel; Dinu Lucas Tvetomir; Binder Peter; Turcu Amalia Raluca; 
Colompar Cristine Ioana; Carpinisan Covaci Cristina Mihaela; Balajel 
Maya Ioana; Martinec Antonia; Stanciu Adelin Marian; Jivin David; 
Maxim Daniel Florian; Colompar Maia Florina; Rus Daria Maria; Isacov 
Tania Alina; Petrovici Giorgiana Ioana; Astalis Lorena Maria; Vlad Aida 
Denisa; Socol Bianca Maria; Iancovici Ariana Alexandra; Soflau Marius 

STAREA CIVILĂ ÎN 2012
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Nikolas; Jascu Tamira Andrada; Stoica Vesna Ana; Ilin Slagiana Milena; 
Turcu Andrei Alexandru; Radu Nicholas; Rusu Iustin Gabriel; Apostol 
Amalia Stefania; Mirca David Catalin; Moisa Adriana Daria; Sinitean 
Nicol Stefania.

Decese în 2012:
Bako Margareta  -  Cenad nr. 150 - 79 ani; Rejep Maria - Cenad 

nr. 1466 - 77 ani; Valko Iosif - Cenad nr. 1313 - 84 ani; Lacatus Ioan - 
Cenad nr. 1064 - 59 ani; Miszur Roza - Cenad nr. 427 - 90 ani; Mijur Ioan 
- Cenad nr. 427 - 69 ani; Miheles Ana - Cenad nr. 1660 - 81 ani; Valko 
Ana - Cenad nr. 1313 - 84 ani; Nicola Ileana - Cenad nr. 873 - 68 ani; 
Rejep Lucretia - Cenad nr. 1194 - 88 ani; Jivu Livia - Cenad nr. 681 - 89 
ani; Varga Maria - Cenad nr. 1535 - 89 ani; Miculescu Milorad - Cenad nr. 
507 - 96 ani; Damian Petru - Cenad nr. 1477 - 63 ani; Zomborat Nevenca 
- Cenad nr. 247 - 88 ani; Covaci Ioan - Cenad nr. 303 - 53 ani; Chiras 
Elisaveta - Cenad nr. 1345 - 89 ani; Silaghi Ana - Cenad nr. 38 - 72 ani; 
Miculescu Petru - Cenad nr. 543 - 68 ani; Kardos Samuil - Cenad nr. 861 
- 44 ani; Pavlovici Cristea - Cenad nr. 189 - 83; Lacatus Ioan - Cenad nr. 
955 - 57 ani; Colompar Natalia - Cenad nr. 1032 - 76 ani; Balo Mihai - 
Cenad nr. 895 - 89 ani; Budulica Saftica - Cenad nr. 712 - 75 ani; Tulius 
Elisabeta - Cenad nr. 1120 - 73 ani; Socol Virgil - Cenad nr. 1563 - 66 ani; 
Serban Constantin - Cenad nr. 1138 - 54 ani; Selac Ivanca - Cenad nr. 487 
- 86 ani; Cornut Eugenia - Cenad nr. 478 - 83 ani; Tomo Mihai - Cenad 
nr. 1003 - 53 ani; Moldovan Alexandru - Cenad nr. 1391 - 67 ani; Hutanu 
Ioan - Cenad nr. 1868 - 72 ani; Lacatus Raveca - Cenad nr. 1057 - 58 ani; 
Colompar Nicolaie - Cenad nr. 1040 - 74 ani; Mizu Ioan - Cenad nr. 550 
- 82 ani; Termure Dumitru - Cenad nr. 796 - 51 ani; Serban Petru Viorel 
- Cenad nr. 1341 - 78 ani; Craciun Ionel - Cenad nr. 99 - 64 ani; Binder 
Eva - Cenad nr. 1089 - 63 ani; Farkas Stefan - Cenad nr. 911 - 88 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 2012 a fost un an deosebit de secetos, aspect care a influențat 
în perioada de vară și alimentarea cu apă a gospodăriilor din cauza 
consumului apei potabile pentru irigat.

În prezent, suntem în posesia licenței de operator pentru alimentare 
cu apa și canal, ceea ce ne dă posibilitatea stabilirii la nivel local a prețului 
apei livrate.

În anul 2013, prețul unui metru cub de apă este de 1,5 lei.

Canalizarea

Sistemul de canalizare funcționeaza la această dată, toți cei branșați 
deversează în canal, iar în perioada următoare așteptăm solicitări din 
partea cetățenilor pentru branșări. Toată temerea vizavi de nefuncționarea 
sistemului de canalizare s-a dovedit a fi una falsă, iată că, totuși, poate 
spre insatisfacția unora, funcționează.

Prețul unui metru cub de apă uzată este de 1,10 lei apă consumată 
pentru cei cu apometru, iar consumatorii fără apometre vor plăti 75% din 
valoarea apei pe care urmează să o plătească.

Salubrizarea

Acest serviciu funcționează bine, nu au existat în cursul anului 
2012 neconcordanțe în ceea ce privește ridicarea gunoiului. Revenim cu 
o rugăminte și anume, fiecare gospodărie să urmărească atent graficul de 
ridicare a gunoiului pentru a evita anumite dereglări privind scoaterea 
pubelelor în stradă.
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CONSILIUL LOCAL CENAD

HOTĂRÂREA NR. 41 din 17.12.2012
Analizând propunerile privind taxele locale pe anul 2013;
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 2013,  următoarele taxe la 
consumul de apă potabilă şi canalizare:

• locuinţe cu branşament cu apometru           - 1, 50 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 apa de la cișmea  - 15 

lei/an/ persoană.
         - agenţi economici cu apometru               - 1, 50 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.
• Imobile branşate la reţeaua de canalizare:
- persoane fizice, agenţi economici cu apometru  -  1, 10 lei/

mc apă folosită.
- persoane fizice, agenţi economici fără apometru -75% din 

valoarea apei achitate prin sistem pauşal.
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                             - 60 lei/ora.
Art.5 - Taxă închiriat Wola                              - 120 lei/ora.
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Art.6 - Taxă închiriere vidanjă                                 - 60 lei/ora.
Art.7 - Taxă închiriere miniexcavă                    - 40 lei/mc.
Art.8 - Se stabilesc următoarele taxe de salubrizare pentru 

anul 2013:
                  - 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. 
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 - Taxă închiriere teren sport bitumat:
 - ziua                                                             -  10 lei/oră.
 - seara cu nocturnă                                         -  20 lei/oră.  
Art.15 - Se interzice persoanelor fizice și juridice renunțarea 

la serviciile de apă, canalizare şi salubrizare.
Art.16 - 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 ;
- Biroului taxe şi impozite;
- Viceprimarului comunei.
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CONSILIUL LOCAL CENAD
Anexă la Hotărârea nr. 1/01.12.2013

Ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului 
local pentru anul 2013, în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o 
parte, şi de condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte;

Pentru anul 2013 impozitele şi taxele în suma fixă se propun după cum urmează:
a) - impozit teren intravilan (clădiri+curţi)    - 711 lei/ha - zona B rang IV.
- impozit teren intravilan (grădini)                                                        - 21 lei/ha
- impozit teren extravilan:                                                          - 48 lei/ha teren arabil
                                                                                                      - 53 lei/ha vie/rod
                                                                                                  - 53 lei/ha livadă/rod
b) - impozit clădiri persoane fizice - 0,1% asupra valorii stabilite conform 

H.G. nr. 1309/2012 
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 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.

Vehicule înmatriculate

- 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 
- 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

Vehicule înregistrate:

- vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică <4.800 cmc               - 4 lei
- vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică >4.800 cmc               - 6 lei
- vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată                             - 50 lei/an
- autovehicule transport marfă cu masa autorizată de peste 12t - taxă (lei/

an/autovehicul):

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
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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

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    
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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                                                                                               - 9 lei/an
- de la 1 la 3 t                                                                                          - 34 lei/an
- de la 3 la 5 t                                                                                           - 52 lei/an
- peste 5 t                                                                                                - 64 lei/an
- mijloace de transport pe apă:

• luntre, bărci fără motor folosite pentru pescuit și uz personal           - 21 lei/an
• bărci cu motor                                                                                      - 210 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 2013.

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) - taxă pentru eliberarea sau vizarea anuală a autorizaţiilor privind 
desfășurarea activității de alimentație publică clasa CAEN 5530 - restaurante și 
CAEN 5540 - baruri                                                                               - 1.000 lei/an.

f) - taxă pentru eliberarea unei autorizații pentru desfășurarea unei 
activități economice                                                                                       -10 lei/an

g) - taxă autorizație și viză anuală ce dau dreptul de a executa proiecte  - 
42 lei.

h) - taxă eliberare certificate producător                                                 - 40 lei
i)  - taxă pentru expunere de afișaje și panouri          - 18 lei/mp sau fracțiune
j) - taxă pentru firmele instalate la locul exercitării activității - 24 lei/mp 

sau fracțiune.
k) - impozit pe discotecă                                                           - 0,18 lei/mp/zi.
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