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Dragi cenăzeni
La început de an 2015, vă urez multă sănătate, bucurii și împlinirea 

tuturor dorințelor!
În cursul anului 2014, am reușit să demarăm lucrările la proiectul 

„Reabilitare trotuare, șanțuri și podețe în comună“, în valoare totală de 
2.200.000 lei, proiectul fiind multianual, iar banii provin exclusiv din 
bugetul local. Lucrările vizează traseul șoselei DN 6 și constau în pavarea 
trotuarelor, a șanțurilor, precum și realizarea podețelor. 

De asemenea, au fost finalizate investițiile de la Grădiniță în valoare 
de 150.000 lei și a fost realizat proiectul de alarmare și supraveghere 
video la Școala Gimnazială, în valoare de 27.500 lei. 

Începând cu 1 octombrie, am demarat activitatea la Creșă, unde 
am angajat un număr de cinci persoane și unde sunt înscriși un număr de 
18 copii, din care doar în jur de 10-11 copii frecventează zilnic Creșa. 
Îndemnul nostru este ca cei care aveți copii în vârstă de până la trei ani 
să vizitați această instituție și, eventual, să vă înscrieți copiii la Creșă, 
deoarece condițiile sunt dintre cele mai bune. 

În ceea ce privește Casa de Cultură, s-a încheiat procesul cu firma 
spaniolă și, în prezent, se evaluează ofertele pentru continuarea lucrărilor. 
Nivelul valoric al investițiilor în anul 2014 nu a fost unul extrem de ridicat, 
deoarece am dorit să economisim sume de bani pentru a putea demara și 
lucrările la Casa de Cultură, care vor fi de aproximativ 3.200.000 lei. La 
sfârșitul anului 2014, aveam un excedent de 2.600.000 lei, la care se vor 
adăuga banii pentru anul 2015 în sumă de 1.200.000 lei și, sperăm, ca în 
doi ani să finalizăm lucrările la cele două obiective. În paralel cu acestea, 
vom încerca să accesăm și bani europeni prin proiectele pe care le vom 
depune, numai că acest fapt depinde de lansarea ghidurilor de finanțare, 
care se preconizează a fi în cursul lunii martie 2015. 

În ceea ce privește impozitele și taxele locale pentru anul 2015, ele 
au rămas la nivelul celor din 2014. 

Bugetul local pe anul 2015 va trebui finalizat până în 15 februarie. 
În prezent, Ministerul Finanțelor lucrează la repartizarea sumelor. 

                                                         Nicolae Crăciun, primar
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Căsătorii în 2014:
        Rinciog Radu Leonard cu Ardelean Cristina Margareta; Korom 

Tibor cu Gergely Tabita; Pintican Simion Iulian cu Stefanov Rita; Guran 
Constantin Marian cu Luchian Elena Lavinia; Barna Mihai cu Moldovan 
Laura Virginia; Preda Costel cu Unceanschi Silvana; Pit Vasile cu 
Varga Alexandra; Kraus Martin cu Herbert Casiana Corina; Dunca Alin 
Andrei cu Iorga Monica; Iorgovan Emil cu Gemes Irina Lacramioara; 
Suciul Florin cu Covaci Amelia Dorina; Nicola Cristian Marius cu Boata 
Lacramioara Elena; Galea Adrian Leonard cu Pintea Oana Amalia; Botez 
Catalin cu Corcian Iulia Dorina; Amarandei Marius cu Gorea Mirela 
Daniela; Susa Pavel cu Chitic Jana; Mogosan Florin Constantin cu Jasc 
Mirela; Pricope Ioan Razvan cu Serban Cristina Rodica; Grozav Ciprian 
Manuel cu Morar Liliana; Gergely David cu Dragos Corina; Popa Adrian 
Cosmin cu Cruceru Mihaela; Radu Cosmin cu Cir Cristina Elena; Rejep 
Ovidiu cu Cernusca Bianca Daciana; Iovan Nicolae cu Vintila Loredana; 
Pintea Iosif Grigore cu Buboi Maria Emilia; Brancu Gheorghe Florin 
cu Babachikj Elida; Cretan Samuel Gelu cu Bejan Roxana Andreia; 
Regep Razvan Aurelian cu Todor Florentina Adriana; Stanici Constantin 
Cristian cu Ionescu Laura; Costig Mircea cu Grebenar Mariana; Popescu 
Alexandru Cosmin cu Pop Gabriela Ancuta; Tulius Iosif cu Florea 
Elisabeta; Cretescu Grigore Adrian cu Tolcea Milena Snejana; Barna 
Alin Marius cu Daju Sandu Maria Lacramioara; Hasanovic Sulejman cu 
Brinza Daniela Claudia; Benke Gyorgy cu Zeliuc Ionela; Amariei Petru 
Cezar cu Topor Alina Luciana; Lacatus Gheorghe cu Branc Alexandra 
Mihaela.

Naşteri în 2014:

Născuți în 2013, dar au depus cererile de alocații de stat în 2014 
și nu au fost cuprinși în Ghidul cenăzeanului pentru anul 2013:

Valco Nicoleta Andreea; Lupan Emanuel David; Guran Elena 
Maria; Blaj Cristian Florian; Bintog Adriana Daniela; Barantici Andrei 
Vasile; Regep Sebastian Cristian; Craciunas Bogdan Andrei; Turcanu 
Alessia.

Pit Alexandru; Potirniche Nicoleta Giorgiana; Mois Antonio 
Vasile; Cristea Ioan Paul; Filip Sara; Bratan Stefan Daniel; Filip Miriam 
Ioana; Csiszar Julia; Lita Laura Eliza; Radu Elisa Mariana; Moldovan 

STAREA CIVILĂ ÎN 2013
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Madalin Alin; Meszaros Adelina Daniela; Bejan Maya Alessia; Andrei 
Patricia Alexandra; Cernescu Rares Alexandru; Mirauta Andra Maria; 
Rinciog Kataleya Maria; Doda Mario Florin; Frigl Narcisa Adriana; 
Turcan Roxana Ioana; Butnariu Rares Mihai; Neacsu Natalia Albertyna; 
Ciurte Ianna Maria; Hojda Paul Dragos; Tudor Georgiana Simona Maria; 
Uncianschi Miroslav Stevan; Cristea Amalia Stefania; Furge Alesia 
Evelin; Damina Diana Georgiana; Rus Andreea Victoria; Valco Claudiu 
Ionut; Neacsu Natalia Albertyna.

Decese în 2014:
Turcu Antinogen – Cenad nr. 1761 – 62 ani; Bundurus Maria – 

Cenad nr. 1687 – 76 ani; Faszbinder Maria – Cenad nr. 17 – 73 ani; Mila 
Ana – Cenad nr. 529 – 80 ani; Cuc Ana – Cenad nr. 669 – 90 ani; Rusu 
Cristina – Cenad nr. 1321 – 35 ani; Solomon Ilie – Cenad nr. 1176 – 69 
ani; Niculici Maria – Cenad nr. 1722 – 68 ani; Popa Ana – Cenad nr. 1394 
– 86 ani; Unceanschi Nevena – Cenad nr. 1810 – 45 ani; Daroti Iosif – 
Cenad nr. 837 – 77 ani; Kardos Emilia – Cenad nr. 919 – 80 ani; Mateiu 
Lucretia – Cenad nr. 1110 – 73 ani; Sustrean Anna – Cenad nr. 1917 – 93 
ani; Iorga Maria – Cenad nr.  1007 – 79 ani; Savu Marioara – Cenad 
nr. 737 – 82 ani; Tomi Ioan – Cenad nr.  1778 – 75 ani; Damian Vasile 
– Cenad nr. 610 – 80 ani; Soceriu Ion – Cenad nr. 1358 – 91 ani; Jivici 
Floare – Cenad nr. 117 – 61 ani; Iovanut Ioan – Cenad nr. 1256 – 82 ani; 
Farcas Ana – Cenad nr. 911 – 88 ani; Misco Vasilie – Cenad nr. 1014 – 57 
ani; Sasis Gheorghe – Cenad nr. 1333 – 85 ani; Niglas Estera – Cenad 
nr. 391 – 70 ani; Mizu Paulina – Cenad nr. 616 – 90 ani; Stanoev Delia – 
Cenad nr. 1590 – 65 ani; Frunzaru Ion – Cenad nr.  81 A – 84 ani; Mateiu 
Vasile – Cenad nr. 1782 – 78 ani; Branc Gheorghe – Cenad nr. 1377 – 46 
ani; Ciobanov Draga – Cenad nr. 398 – 79 ani; Petco Floria – Cenad 
nr. 1463 – 66 ani; Barcaceanu Ileana – Cenad nr. 332 – 89 ani; Maxim 
Nicolae – Cenad nr. 1599 – 41 ani; Rostas Maria – Cenad nr. 1062 – 75 
ani; Laslo Elisabeta – Cenad nr. 229 – 78 ani; Kovaci Ana – Cenad nr. 415 
– 60 ani; Kalman Stefan – Cenad nr. 630 – 90 ani; Tamas Iosif – Cenad 
nr. 1854 – 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.
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 somaj 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.
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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, 1.11.2014-31.03.2015, 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

Serviciul public de alimentare cu apă va fi externalizat către 
operatorul regional AQUATIM S. A. Timișoara. Acest lucru se va 
întâmpla în cursul anului 2015, odată cu legalizarea intrării comunei 
Cenad în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Timiș. În 
cursul anului 2014 nu au existat probleme majore privind alimentarea 
cu apă, acest lucru datorându-se și faptului că au fost foarte multe ploi și 
consumul de apă a fost unul normal.

Canalizarea

Serviciul de canalizare este strict legat de serviciul de alimentare 
cu apă și va fi externalizat odată cu apa. În ceea ce privește branșarea la 
canalizare, s-a simțit un interes mai mare din partea cetățenilor, interes care 
este încă mult sub așteptări pentru buna funcționare a stației de epurare. 
Odată cu externalizarea serviciilor de apă și canal, vor crește simțitor 
tarifele de branșare și, probabil, va exista obligativitatea racordării la canal.

Salubrizarea

Serviciul de salubrizare a funcționat bine. În tot cursul anului 2014 
nu au existat probleme legate de ridicarea gunoiului. În prezent, gunoiul 
este transportat la Stația de Transfer de la Jimbolia și de acolo mai departe, 
la Groapa de Gunoi de la Ghizela. În prezent, se lucrează la documentația 
de atribuire a contractelor de concesiune pentru furnizorii de servicii de 
salubrizare, pentru a putea externaliza și acest serviciu. 

Legat de aceste servicii - de alimentare cu apă și canal și de 
salubrizare -, investițiile privind dezvoltarea lor vor fi realizate de către 
operator. 

Comuna Cenad este interesată în reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă, în realizarea unei stații de tratare a apei și în extinderea 
sistemului de canalizare. 
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CONSILIUL LOCAL CENAD

HOTĂRÂREA NR. 39 din 22.12.2014

Consiliul local Cenad,

Analizând referatul d-lui Stefanovici Vasa - viceprimarul 
comunei, privind propunerile pentru stabilirea taxelor locale pe 
anul 2015; 

 În temeiul  prevederilor:
• Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv a Normelor de aplicare a 
prezentei legi;

• Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică 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;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se stabilesc,  pentru anul 2015,  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.
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• 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                  - 40 lei/mc cu încărcat. 
Art.4 - Taxă închiriat tractor                             - 60 lei/ora.
Art.5 - Taxă închiriat Wola                              - 120 lei/ora.
Art.6 - Taxă închiriere vidanjă                                 - 60 lei/ora.
Art.7 - Taxă închiriere miniexcavator                    - 40 lei/mc.
Art.8 - Se stabilesc următoarele taxe de salubrizare pentru 

anul 2014:
                  - persoane fizice                      - 4 lei/persoană/lună.
              - persoane juridice                   - 55 lei/societate 

comercială/lună.
Art. 9 - Taxă pentru închiriere teren extravilan -                                                              

- 400 lei/ha. 
Art.10 - Taxă închiriere pășune și fânețe           - 250 lei/ha.
Art. 11 - Taxă copii xerox                                 - 0, 50 lei/filă.
Art.12 - Taxă munci necalificate                       - 12 lei/oră.
Art.13 - Taxă cosit manual iarba cu motocositoare - 0,20 

lei/mp.
Art.14 - Taxă cosit mecanic                               - 200 lei/ha.
Art.15 - Taxă închiriere teren sport bitumat:
 - ziua                                                             -  5 lei/oră.
 - seara cu nocturnă                                         -  15 lei/oră.  
Art.16 - Se interzice persoanelor fizice și juridice renunțarea 

la serviciile de apă, canalizare şi salubrizare, în situația bunei 
funcționări a acestor servicii.

Art.17 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică 
prin afișare și se comunică:

- Instituției Prefectului – Județul Timiș – Direcția pentru 
controlul legalității actelor și contencios administrativ;

- Serviciului buget al Consiliului Județean Timiș;
- D.G.F.P. Timiș
- Compartimentului contabilitate ;
- Compartimentului de taxe şi impozite;
- Viceprimarului comunei.
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CONSILIUL LOCAL CENAD
Anexă la Hotărârea nr. 38/22.12.2014

Ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului 
local pentru anul 2015, în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o 
parte, şi de condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte;

Pentru anul 2015 impozitele şi taxele în suma fixă se propun după cum urmează:
a) - impozit teren intravilan (clădiri+curţi)    - 889 lei/ha - zona A rang IV.
- impozit teren intravilan (grădini)                                                        - 28 lei/ha

            - impozit teren extravilan:                                           - 50 lei/ha teren arabil  x 1,1 
coeficient aplicat = 55 lei/ha/an. 

                                                                                             - 28 lei/ha/an pășune comunală
                                                                  - 55 lei/ha vie/rod                                

- 56 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 3-5 
ani, respectiv 30% în ultimii 5 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 12 t - taxă (lei/

an/autovehicul):
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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

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
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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                                                                                               - 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 2015.

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                                                                                       -15 lei/an

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

h) - taxă eliberare certificate producător                                                 - 50 lei
i)  - taxă pentru expunere de afișaje și panouri          - 20 lei/mp sau fracțiune
j) - taxă pentru firmele instalate la locul exercitării activității - 25 lei/mp 

sau fracțiune.
k) - impozit pe discotecă                                                           - 1 leu/mp/zi.
l) - taxă pentru eliberarea autorizațiilor sanitar-veterinare                - 20 lei



Ghidul cenăzeanului - 2015

12

m) - taxă hotelieră                                                       1 % din încasări/lunar
n) - taxă închiriere spațiu bancă credit                               - 13 lei/mp/lună
o) - taxă închiriere pentru unități profesionale, poștă, telefoane      13 lei/

mp/lună
p) - taxă pe magazii, boxe din diferite materiale, care nu aparțin 

constructiv de unitățile de bază                                                         - 1 leu/mp/lună
r) - taxă pe terasă                                                                      1 leu/mp/lună
s) - taxă închiriere Cămin Cultural (nunți)                                      - 500 lei
t) - taxă închiriere veselă-tacâmuri                                            0,5 lei/tacâm
t) - taxă închiriere teren intravilan aferent caselor proprietate de stat       - 

0.03 lei/mp/an
ț) taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism:
  - până la 150 mp                                                                   - 3 lei
   - între 151 mp  şi  250 mp inclusiv                                      -3,5 lei
  - între 251 mp  şi  500 mp inclusiv                                      -4,5 lei
  - între 501 mp  şi  750 mp inclusiv                                        - 6 lei
  - între 751 mp  şi  1.000 mp inclusiv                                      - 7 lei
  - peste 1.000 mp                                                               - 7 + 0,01% 

pentru fiecare mp care depăşeşte 1.000 mp.
 u) - taxă pentru prelungire certificat de urbanism                              - 30% 

din valoarea taxei plătită pentru certificatul de urbanism.
 v) - taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie                       - 0,50% 

din valoarea autorizată a lucrărilor.                                                                                                          
              - pentru clădirile utilizate ca locuinţă, precum şi pentru anexele la 

locuinţă, taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie se reduce cu 50%.
 x) - taxă pentru prelungire autorizaţie de construire                          - 30% 

din valoarea taxei plătite pentru autorizaţia de construire.
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