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Proiect
Avizat secretar UAT Nădlac
HOTĂRÂREA Nr.
din _____2018
privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2019
Consiliul
____2018,
Având în
-

local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de

vedere:
expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6847/15.10.2018
referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.6701/08.10.2018
referatul biroului administrativ- secretariat din cadrul primăriei
nr.6703/08.10.2018
- referatul compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei
nr.6820/12.10.2018
- referatul compartimentului impozite și taxe din cadrul primăriei
nr.6679/08.10.2018
- referatul Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor
nr.6755/10.10.2018
- referatul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac nr.6746,
6745/10.10.2018
- procesul verbal de afișare și anunţul propriu-zis nr.6848/15.10.2018
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.39/27.02.2007 privind aprobarea
Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale
- Prevederile art.484-485 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,
actualizată
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, actualizată
- Prevederile 30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
actualizată
- prevederile art.25, art.36(2), lit. b, (4), lit. c din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, actualizată
- avizul ____ al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină
- avizul ____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
- avizul ___ al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie
copii, tineret şi sport
În temeiul art.45(2), lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, actualizată,
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă taxele speciale pentru Piaţa Agroalimentară şi Piaţa Obor pentru
anul fiscal 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către Serviciului
comunitar local de evidenţă a persoanelor, pentru anul fiscal 2019, conform anexei nr.2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către
compartimentul urbanism din cadrul primăriei, pentru anul fiscal 2019, conform anexei
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă taxa specială de înregistrare a contractelor de arendare în
cuantum de 5 lei/contract de arendare, pentru anul fiscal 2019, conform anexei nr.4
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Se aprobă îndeplinirea unor servicii, contra cost, de către serviciul public
voluntar pentru situaţii de urgenţă, către orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta
îndeplinirea atribuţiilor, după cum urmează:
a. Supravegherea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la
târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi
alte asemenea: - cu autospeciala de stins incendii
- cu personalul de prevenire şi intervenţie al serviciului
voluntar fără autospeciala psi
b. Transportul apei cu autospeciala de stins incendii
c. Evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni, desfundarea
podeţelor: - cu autospeciala
- cu motopompa PS 12RI
d. Efectuarea de lucrări la înălțime folosind scara extensibilă
e. Intervenția pompierilor la înălțimi pentru degajarea zăpezii și/sau a
gheții de pe clădiri sau a obiectelor, păsărilor, animalelor de la înălțimi
f. Utilizarea cisternei de 8000 litri pentru transportul apei
Art. 6. Se aprobă taxele serviciilor îndeplinite de către Serviciul voluntar pentru
situaţii de urgenţă Nădlac, precum și cele destinate susținerii finanțării cheltuielilor de
întreținere și funcționare a Serviciului voluntar pentru situații de urgență Nădlac, pentru
anul fiscal 2019, prevăzute în anexele nr.5-6 la prezenta hotărâre.
Art. 7. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către
compartimentul impozite şi taxe din cadrul primăriei, pentru anul fiscal 2019, conform
anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie
2019.
Art. 9. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac
și se comunică către:
- compartiment impozite şi taxe
- compartiment protecţie civilă
- arhitect-șef
- birou administrativ- secretariat
- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac
- Serviciul buget
- Serviciul comunitar local de evidenţă a persoanelor
- cetăţenilor, prin afişare
- Instituţia Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor
Inițiator
PRIMAR UAT NĂDLAC
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500-Nădlac, str.1 Decembrie,nr.24,tel:0257474325,Fax:473300
e-mail: office@primaria–nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV-SECRETARIAT

Nr. ______din ______2018

Referat

Subsemnatul TURIAN ANDREI- administrator compartiment
administrativ- secretariat din cadrul primăriei oraşului Nădlac, propun
aprobarea taxelor speciale pentru piaţa agroalimentară şi piaţa obor
pentru anul 2019, conform tabelului anexat prezentului referat.
Propunerile de taxe sunt modificate față de nivelul celor aprobate
pentru anul 2018.

Turian AndreiAdministrator la compartiment administrativ- secretariat

TAXE SPECIALE

Anexa nr.1 la HCL nr._____/______2018

pentru Piaţa Agroalimentară şi Piaţa Obor pentru anul fiscal 2019

Nr.
crt.

Specificaţia

1 Rezervarea unui mp platou piaţă
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

Taxă pentru ocuparea platoului necesar vânzării produselor agricole
Taxă pentru ocuparea platoului necesar vânzării altor produse decât agricole
Rezervarea unui loc auto
Taxă pentru ocuparea unui loc auto fără rezervare
Taxă pentru ocuparea unui loc auto cu rezervare
Rezervare masă
Taxă pentru ocuparea unei mese pentru vânzarea produselor agricole
- dar nu mai puţin de
Taxă pt. ocuparea unei mese necesare vânzării altor produse decât agricole
- dar nu mai puţin de
Rezervarea spaţiului necesar vânzării produselor lactate şi alimentare în clădirea pieţei
formată dintr-o fereastră cu 3 locuri
Taxă pentru ocuparea unui loc la fereastră fără rezervare + 1 cântar/fereastră cu 3 locuri
Taxă pentru ocuparea unui loc la fereastră cu rezervare + cântar/fereastră cu 3 locuri
Taxă pentru închirierea unui cântar
Taxă pentru închirierea greutăţilor
Taxă pentru vânzarea de animale mici şi păsări:
- găini, curci, gâşte, iepuri şi altele
- pui de o zi
Taxă pentru vânzarea de animale mici
- porci 0-6 luni, oi, caprine
- porci peste 6 luni
Taxă intrare camioane cu marfă în piaţa 3,5-7 t
- alte vehicule mai mici (A.R.O., căruţe)
Taxă utilizare grup social
Taxă anunţ vânzare– cumpărare ( fiecare anunţ se publică de două ori/piaţă)
Taxă închiriere căsuță piață

Taxa/UM
aprobate
pe anul 2018

12,00 lei /mp/6 luni

Taxa/UM
propuse
pe anul 2019

1,00 lei /mp/zi
1,50 lei /mp/zi
120,00 lei /6 luni
15,00 lei /zi
10,00 lei /zi
60,00 lei /6 luni
4,00 lei /masă/zi
2,00 lei /persoană
6,00 lei /masă/zi
2,00 lei / persoană
120,00 lei /6 luni

15,00 lei /mp/6
luni
1,50 lei /mp/zi
2,00 lei /mp/zi
150,00 lei /6 luni
20,00 lei /zi
10,00 lei /zi
60,00 lei /6 luni
6,00 lei /masă/zi
2,00 lei/persoană
8,00 lei /masă/zi
2,00 lei/persoană
150,00 lei /6 luni

6,00 lei / zi
4,00 lei /zi
5,00 lei /zi
0,50 lei /buc/zi

4,00 lei/pers/zi
2,00 lei/pers /zi
5,00 lei /zi
0,50 lei /buc/zi

1,00 lei /buc/zi
0,05 lei /buc/zi

1,00 lei /buc/zi
0,05 lei /buc/zi

1,00 lei /buc/zi
5,00 lei /buc/zi
10,00 lei /zi
5,00 lei /zi
1,00 lei
5,00 lei
15,00 lei/zi

1,00 lei /buc/zi
5,00 lei /buc/zi
15,00 lei /zi
10,00 lei /zi
1,00 lei
5,00 lei
20,00 lei/zi

120 lei/lună

Turian Andrei- administrator la compartiment administrativ- secretariat

150 lei/lună
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S.P.C.L.E.P. NADLAC
NR._____ DIN________2018
REFERAT
Subsemnata Leginszki Susana-Mihaela,inspector în cadrul SPCLEP
Nădlac,prin prezentul referat propun instituirea unor taxe speciale :
 -Pentru oficierea unei căsătorii după orele de program precum şi în
ziua de sâmbătă 100 lei / 30 minute.
 Pentru oficierea unei căsătorii în ziua de duminică şi sărbători legale
stabilite prin lege 300 lei.
 -Eliberarea de dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă 30
lei.
 -taxă pentru eliberarea unui duplicat după certificatul de divort în
sumă de 50 lei.
 -Taxă pentru informare persoana din Registrul National de Evidenta a
Persoanei de 30 lei (furnizare de date privind identitatea unei
persoane,la cererea persoanelor fizice şi juridice )

Nădlac la ____________________

SEMNATURA,

CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI NADLAC

Anexa nr.2
la HCL nr.____________

TAXELE SPECIALE
PENTRU S.P.C.L.E.P.-STAREA CIVILĂ NADLAC

Nr.crt

1.

2

2.

3.

4.

Denumire taxă

Cuantumul taxei
pentru anul fiscal
2019

Cuantumul
taxei aprobat
pentru anul
fiscal 2018

Pentru oficierea unei căsătorii
după orele de program precum
si în ziua de sambata- 30 de
minute
Pentru oficierea unei căsătorii
în ziua de duminica şi
sărbători legale stabilite prin
lege – 30 de minute
Eliberarea de dovezi privind
înregistrarea unui act de stare
civilă
Taxa informare persoana din
Registrul National de Evidenta
a Persoanei
Taxă
eliberare
duplicat
certificat de divorţ

100 lei

100 lei

300 lei

300 lei

30 lei

30 lei

30 lei

30 lei

50 lei

50 lei
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Anexa nr.3 la HCL nr.____/____2018

TAXE SPECIALE – URBANISM

Nr.
Crt.
1.

2.

3.
4.

DENUMIRE TAXĂ
Taxă eliberare adeverinţe pentru
corectare/notare adresă,
corectare/notare suprafaţă,
evidenţiere construcţii Carte
Funciară
Taxa pentru eliberare planuri de
situaţie
sc. 1 : 200 - 1 : 500 privind
bunurile imobile
Taxa pentru eliberare Aviz de
oportunitate
Taxa pentru eliberare acord de
săpătura

Cuantum taxă
pentru anul fiscal 2019
24,00 lei

0,19 lei/mp teren

100,00 lei
10,00 lei

Arhitect-șef
Istvanovicz Calin-Florin

ROMÂNIA
_____________________________________________________________________
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Nr. 6701 /08.10.2018

REFERAT

privind valoarea taxelor speciale de urbanism
pentru anul 2019
Subsemnatul Istvanovicz Calin, arhitect şef în cadrul Primăriei
oraşului Nădlac,
- în baza Art. 484 - 485 din Legea 227/2015 – privind Codul Fiscal,
- Propun pentru anul 2019 pastrarea taxelor speciale la nivelul celor din
anul 2018 și introducerea unor taxe speciale
Nr.
Crt.
1.

2.

3.
4.

DENUMIRE TAXĂ
Taxa eliberare adevereinţe
pentru corectare/notare adresă,
corectare/notare suprafaţă,
evidenţiere construcţii C.F.
Taxa pentru eliberare planuri de
situaţie
sc. 1 : 200 - 1 : 500 privind
bunurile imobile.
Taxa pentru eliberare Aviz de
oportunitate
Taxa pentru eliberare acord de
săpătura

Cuantum
taxă in 2018

Propuneri taxă
pentru anul 2019

24,00 lei

24,00 lei

0,19 lei/mp teren 0,19 lei/mp teren

0,00 lei

100,00 lei

0,00 lei

10,00 lei

Arhitect-Şef,
Istvanovicz Calin

-1-
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Anexa nr.8 la HCL nr.____/_____2018

Taxă de înregistrare a contractelor de arendare
având ca obiect bunuri destinate exploatării agricole pentru anul fiscal 2019

Taxa – 5 lei/contract de arendare
Acte necesare:
1. Contract arendare - 3 exemplare (din care un exemplar pentru primăria oraşului
Nădlac )- fără ștersături sau adăugiri
2. actul de proprietate asupra bunului care face obiectul contractului de arendare ( titlu
de proprietate, Extras Carte funciară, contract de vânzare-cumpărare, contract de
donaţie, certificat de moștenitor sau orice alt document care atestă proprietatea)- în
copie/confirmarea proprietății de către compartimentul impozite și taxe din cadrul
primăriei pe exemplarul contractului de arendare care se păstrează la dosarul
contractelor de arendare care se reține de către primăria orașului Nădlac
3. dovadă declarare a terenului care face obiectul contractului de arendare în registrul
agricol, atât de către arendaş, cât şi arendator, eliberată de către compartiment
evidență agricolă din cadrul primăriei ( se face mențiunea pe un exemplar al contractului
de arendare, exemplar care se reține de către primăria orașului Nădlac, prin confirmarea
luării în evidență de către compartimentul de evidență agricolă din cadrul primăriei prin
luare la cunoștință, cu semnătura acestuia )
4. BI/CI/CUI- proprietar si arendas- în copie
5. dovada achitare taxă inregistrare contract de arendare de catre arendaș la primăria
orașului Nădlac (chitanta eliberată de către compartimentul impozite și taxe din cadrul
primăriei- în copie)- 5 lei/ contract de arendare ( în situația în care se înregistrează la
aceeași dată mai multe contracte de arendare, se întocmește o singură chitanță cu suma
totală pentru toate contractele de arendare supuse înregistrării la data respectivă).

Referent superior
ZELENAK GHEORGHE
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Nr._____ din _____2018

Referat
Zelenak Gheorghe, referent superior în cadrul compartimentului impozite
și taxe din cadrul primăriei oraşului Nădlac,
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.39/27.02.2007 privind aprobarea
Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale
- Prevederile art.484 din Legea nr.227/2015- Codul Fiscal
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
- Prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art. 25, art.36(2), lit. b, (4), lit. c din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
PROPUN:
Conform legislației actuale în domeniu, contractul de arendare se încheie
şi se execută pe baza prevederilor Codului Civil, cu modificările şi completările
ulterioare, cheltuielile cu redactarea, taxele de timbru şi cele privind
autentificarea contractului fiind suportate de către arendaş. Deoarece contractul
de arendare se înregistrează într-un registru special la primăria orașului Nădlac,
fiind necesar și eliberarea de către autoritatea publică locală a tabelelor
cuprinzând contractele de arendare, cu identificare clară a proprietarului, a
arendașului, numărul de înregistrare sub care figurează contractul de arendare,
perioada arendării, obiectul contractului, tabelele fiind necesare beneficiarilor la
diferite instituții ( APIA, pentru proiecte cu finanțare europeană ), procedură
care necesită timp, precum și verificare în documentele existente la primărie,
precum și din arhivă, se propun următoarele:
- procedura de înregistrare a contractelor de arendare la primăria orașului
Nădlac să fie aceeași cu cea aprobată pentru anul 2018
taxa de înregistrare a contractului de arendare să fie în cuantum de 5
lei/ contract, cât a fost și pe parcursul anului fiscal 2018, astfel:
Înregistrare contracte de arendare având ca obiect bunuri destinate
exploatării agricole:
Acte necesare:
1. Contract arendare - 3 exemplare (din care un exemplar pentru primăria
oraşului Nădlac )- fără ștersături sau adăugiri;
2. actul de proprietate asupra bunului care face obiectul contractului de
arendare ( titlu de proprietate, Extras Carte funciară, contract de vânzarecumpărare, contract de donaţie, certificat de moștenitor sau orice alt document

care atestă proprietatea)- în copie/confirmarea proprietății de către
compartimentul impozite și taxe din cadrul primăriei pe exemplarul contractului
de arendare care se păstrează la dosarul contractelor de arendare care se
reține de către primăria orașului Nădlac
3. dovadă declarare a terenului care face obiectul contractului de arendare în
registrul agricol, atât de către arendaş, cât şi arendator, eliberată de către
compartiment evidență agricolă din cadrul primăriei ( se face mențiunea pe un
exemplar al contractului de arendare, exemplar care se reține de către primăria
orașului Nădlac, prin confirmarea luării în evidență de către compartimentul de
evidență agricolă din cadrul primăriei prin luare la cunoștință, cu semnătura
acestuia )
4. BI/CI/CUI- proprietar si arendas- în copie
5. dovada achitare taxă inregistrare contract de arendare de catre arendaș la
primăria orașului Nădlac (chitanta eliberată de către compartimentul impozite și
taxe din cadrul primăriei- în copie)- 5 lei/ contract de arendare ( în situația în
care se înregistrează la aceeași dată mai multe contracte de arendare, se
întocmește o singură chitanță cu suma totală pentru toate contractele de
arendare supuse înregistrării la data respectivă).

Referent Superior
ZELENAK GHEORGHE

ROMÂNIA
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Nr. 6746 din 10.10. 2018

REFERAT
Către,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

Subsemnatul Roszkoş Ioan, şef serviciu în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă Nădlac,
Având în vedere:
- Prevederile art.36 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora” pe baza hotărârii consiliului
local şi în condiţiile prevăzute de lege, serviciul de urgenţă voluntar poate presta,
contra cost, către orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta îndeplinirea
atribuţiilor, unele servicii”;
- Prevederile art.36(6) punctul 8 din Legea nr.215/2001, republicată, potrivit căruia „
consiliul local asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar
pentru furnizarea de servicii publice de interes local privind situaţiile de urgenţă”.
PROPUN:
I. Aprobarea de către Consiliului local al oraşului Nădlac îndeplinirea unor
servicii, contra cost, de către serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, către
orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor, pentru
anul 2019, după cum urmează:
a. Supravegherea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la
târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi alte
asemenea:
a1. cu autospeciala de stins incendii;
a2. cu personalul de prevenire şi intervenţie al serviciului voluntar, fără
autospeciala psi;
b. Transportul apei cu autospeciala de stins incendii;
c. Evacuarea apei din subsolurile clădirilor, sau din fântâni, desfundarea
podeţelor:c1- cu autospeciala
c2- cu motopompa SP 12RI
d. Efectuarea de lucrări la înălţime folosind scara extensibilă,
1

e. Intervenţia pompierilor la înălţimi pentru degajarea zăpezii şi/sau a gheţii de
pe clădiri sau îndepărtarea obiectelor, păsărilor, animalelor de la înălţimi;
f. Utilizarea cisternei de 8000 litrii pentru transportul apei.
II. Aprobarea taxelor de utilizare a autospecialei de stingere a incendiilor şi a altor
utilaje din dotarea serviciului voluntar (Anexa nr.2), după cum urmează:
1. Costurile de utilizare a autospecialei de stingere a incendiilor pentru serviciile
menţionate la punctual I lit.a.1) din referat, sunt în cuantum de 378 RON/oră/km la
autospeciala Magirus Deutz şi 459 RON/oră/km la autospeciala Roman APCAT 12215
DFA.
2. Costul transportului apei cu autospeciala de stins incendii în sumă de 320
RON/oră/km cu Magirus şi 400 RON/oră/km cu Roman APCAT.
3. Costul evacuării apei din subsolurile clădirilor sau din fântăni, desfundarea podeţelor
cu autospeciala de stins incendii în cuantum de 330 RON/oră/km cu Magirus şi 410
RON/oră/km cu Roman APCAT.
4. Costul de utilizare a motopompei transportabile Skoda PS 12RI în sumă de 70,50
RON/oră de funcţionare. Calcul costului de utilizare este prezentat în anexa nr.1.
5. Costul de utilizare a cisternei de 8.000 litri pentru transportul apei este de 10
RON/oră.
6. Costul intervenţiei pompierilor la înâlţimi pentru degajarea zăpezii şi∕sau a gheţii de
pe clădiri sau obiectelor, păsărilor, animalelor este de 85 RON/oră/pompier.
Nivelurile taxelor propuse pentru anul 2019 sunt aceleași ca și în anul 2018 cu
excepția taxei pentru utilizarea motopompei Skoda SP 12 RI care se modifică de la 59
lei/oră la 70,50 lei/oră din cauza creșterii prețului carburantului.

Data: 10.10.2018

Întocmit
Șef serviciu SVSU
Roszkoș Ioan
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ANEXA nr.1

Costul de utilizare a motopompei transportabile Skoda SP 12 RI
Ctp = Nof x Cof + Nod x Cp = 1 x 60,30 + 1 x 10,20 = 70,50 lei/oră
în care:
Ctp -costul total al prestaţiei;
Nof -nr.orelor de fumcţionare al motopompei: 1 oră
Cof -costul pentru funcţionare o oră a motopompei;
Nod -nr.orelor de punere la dispoziţie a motopompiei: 1 oră
Cp -cheltuieli de personal: 10,20 lei/oră
Cof = Ccof + Cuof = 56,70 + 3,60= 60,30 lei
Ccof -costul carburantului pentru o oră de funcţionare;
Cuof - costul uleiului pentru o oră de funcţionare;
Ccof = Plc x Ncof = 6,30 x 9 litrii/h = 56,70 lei
unde: Plc – preţul cu amânuntul a unui litru de carburant ( benzină 5 lei/l);
Ncof -norma de consum carburant la o oră de funcţionare
Cuof = Plu x Nuof = 45 lei x 0,08 = 3,60 lei/oră
unde: Plu – preţul cu amânuntul a unui litru de ulei:45 lei
Nuof - norma de consum ulei la o oră de funcţionare : 9 x 0,9% = 0,08 l/ ora
Cp /h – indemnizaţia lei/oră pentru şofer: 10,20 lei/oră
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ANEXA nr.2
Taxele serviciilor îndeplinite de Serviciul voluntar pentru situaţii de
urgenţă Nădlac pe anul 2019
Nr.
crt.

Cuantumul taxei
Denumirea taxei/Tipul prestaţiei

1.

Magirus Deutz

APCAT Roman

*Utilizarea autospecialei de stins incendii Magirus pentru stingerea
incendiilor sau la alte situaţii de urgenţă, şi pentru supravegherea
respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri,
expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi alte
asemenea, deservită de o grupă de intervenţie. (Calculul s-a făcut
pentru 1 oră de funcţionare şi pentru deplasarea autospecialei pe
distanţa de 1 km).

378 Ron/oră/km

459 Ron/oră/km

2.

* Transportul apei cu autospeciala de stins incendii

320 Ron/oră/km

400 Ron/oră/km

3.

Evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântăni,
desfundarea podeţelor cu autospeciala de stins incendii.

330 Ron/oră/km

410 Ron/oră/km

Activităţi fără utilizarea autospecialelor de stins incendii
4.

Utilizarea motopompei transportabile SP 12 RI

70,50 Ron/oră

5.

Utilizarea cistenei de 8000 l pentru transportul apei

10 Ron/oră

6.

Utilizarea scării extensibile fără personalul serviciului

10 Ron/oră

7

Intervenţia pompierilor pentru lucrări la înălţimi pentru degajarea
zăpezii şi/sau a gheţii de pe clădiri sau pentru îndepărtarea
obiectelor, păsărilor, animalelor de la înălţime.

85 Ron/oră/pompier

8

Supravegherea respectării măsurilor de apărare împotriva
incendiilor la târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive,
activităţi de filmare şi alte asemenea cu personalul de prevenire
sau/şi intervenţie a serviciului voluntar, fără autospeciala de stins
incendii.

15 Ron/oră/persoană

NOTĂ:
1. Costul prestaţiei cu autospeciala de stins incendii pentru timpul diferit de
1 oră sau pe o altă distanţa decât 1 km, se calculează proporţional cu timpul
prestat/respectiv distanţa efectiv parcursă.
2. *La costurile de utilizare a autospecialei se adaugă costul apei folosite în
activitatea respectivă.
3. La taxa de utilizare a autospecialei de stins a incendii la intervenţii în situaţii de
urgenţă se adaugă costul apei consumate pentru intervenţie şi/sau costul
mijloacelor de stingere consumate ( substanţe stingătoare).
Data:10.10.2018

Întocmit
Şef serv. SVSU Roszkoş Ioan
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JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
cod 315500 Nădlac, str.1 Decembrie nr.24, jud.Arad, tel.0257-474345,
fax0257-473300,E-mail: office@primaria-nadlac.ro

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac
Nr. 6745 din 10.10. 2018

REFERAT
Către,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Subsemnatul Roszkoş Ioan, şef serviciu în cadrul Serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă Nădlac, având în vedere:
- prevederile art.13 din Legea nr.307/2006 lit f), din obligaţiile consiliului
local: “prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local,
sumele necesare în vederea organizării, inzestrarii, functionarii şi îndeplinirii
atribuţiilor legale de către serviciile de urgenta voluntare înfiinţate şi exercita
controlul folosirii acestora, şi g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele
necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenta voluntare,
pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum şi
pentru asigurarea de persoane şi răspundere civilă a personalului cu atribuţii pe
linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin
accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din
cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice”;
Potrivit art. 35 din Legea nr. 307/2006 alin. (1) Finanţarea cheltuielilor
curente şi de capital aferente activităţii serviciilor de urgenţă voluntare se asigură
din bugetele locale.
- prevederile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, ale art.3 lit.d),
art.10 lit.b) şi art.25 lit.d) în condiţiile legii se stabilesc taxe speciale pentru
organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie
optime a serviciilor pentru situaţii de urgenţă.
În cadrul structurii serviciului voluntar funcţionează şi echipajul mobil de
urgenţă de prim ajutor medical calificat SMURD.
- Potrivit art.100 punct. 8 din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată „cheltuielile de funcţionare şi întreţinere a
mijloacelor de intervenţie a echipajelor de prim ajutor calificat SMURD în
structura serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu excepţia cheltuielilor
de personal paramedical, care deserveşte aceste echipaje, se asigură de la
bugetul de stat, aceste cheltuieli pot fi cofinanţate şi din bugetul local în
baza protocolului de colaborare încheiat între spital în structura căruia
se află respectiva unitate de primire a urgenţelor şi primărie”.
- de asemenea potrivit art.7 din Ordinul 606/2008 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a art. 93 din Legea nr.95/2006, „ cheltuielile de funcţionare
1

şi de întreţinere a mijloacelor de intervenţie a echipajelor de prim ajutor calificat
care funcţionează în sistemul SMURD, în structura serviciilor publice voluntare
pentru situaţii de urgenţă, includ :
a) medicamente şi materiale sanitare;
b) transmisii de date;
c) întreţinerea şi verificarea echipamentelor medicale;
d) asigurările CASCO;
e) combustibilii, lubrifianţii şi întreţinerea mijlocului de intervenţie,
.......dintre care, cheltuielele prevăzute la lit d) şi e) pot fi cofinanţate şi din
bugetele locale în baza unor protocoale de colaborare” .
Pentru susţinerea finanţării cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a
activităţi de apărare împotriva incendiilor propun instituirea taxelor speciale
prevăzute în Anexa pct.I la prezentul referat, cu menţiunea ca această categorie
de venituri să fie destinată în primul rând pentru plata indemnizaţiilor
personalului voluntar de care au dreptul pentru timpul efectiv de lucru la
intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului, al căror
cuantum orar se stabileşte şi se acordă de consiliul local, diferenţiat pe categorii
de funcţii” potrivit prevederilor art.40 din Legea nr.307/2006.
Propunerile pentru taxele speciale, pentru finanţarea cheltuielilor de
întreţinere şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pentru
activitatea de apărare împotriva incendiilor sunt stabilite pentru fiecare
gospodărie în funcţie de zona în care se află aceasta.
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea
sistemului sistemul medical de urgenţă care funcţionează în regim prespitalicesc
SMURD nu prevăd stabilirea taxelor speciale pentru finanţarea acestei activităţi,
astfel că este la aprecierea Consiliului local să stabilească astfel de taxe. De
menţionat este şi faptul că serviciul de urgenţă medical SMURD Nădlac
deserveşte 5 localităţi din raionul de intervenţie, localităţi care nu contribuie la
susţinerea finanţării echipajului SMURD Nădlac, ceea ce nu este corect faţă de
cetăţenii nădlăcani care, contribuie la susţinerea finanţării acestei activităţi prin
plata taxei speciale.
Astfel pentru activitatea de prim ajutor medical de urgenţă taxele speciale
se pot stabili funcţie de numărul de persoane din gospodărie, de altfel persoanele
care sunt potenţiali beneficiari ai acestor servicii medicale de urgenţă.
Propunerile pentru aceste taxe speciale sunt prezentate la pct.II din Anexa la
prezentul referat.
Menţionez faptul că propunerea pentru cuantumul taxelor speciale pentru
anul 2019 este nemodificată față de anul 2018.

Data:10.10.2018
Șef serviciu SVSU
Roszkoș Ioan
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ANEXA

TAXE SPECIALE
pentru anul 2019 destinate susţinerii finanţării cheltuielilor de întreţinere şi
funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac
I. Taxele pentru susţinerea activităţii de apărare împotriva incendiilor în anul
2019.
(1), Cuantumurile taxelor speciale destinate finanţării cheltuielilor de întreţinere
şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2018 la
persoanele fizice, propun să fie stabilite pe fiecare gospodărie a populației în funcţie de
zona de dispunere a acesteia:
Zona A 16 Ron/ gosp./an.
Zona B 18 Ron/ gosp./an
Zona C 20 Ron/ gosp./an
Zona D 22 Ron/ gosp./an
Rezultă o medie a taxei de 19 Ron /gosp./an, care aplicată la 3609 de gospodării din
localitate, astfel se estimează că totalul veniturilor din această taxă pentru persoanele
fizice va fi de 68571 lei.
(2) Pentru operatorii economici din Unitatea administrativ teritorială Nîădlac se
propun pe anul 2019 următoarele cuantumuri ale taxelor speciale:
1. Pentru categoria
A de pericol de incendiu (foarte mare)
400 RON/an
2.
B
( foarte mare)
350
2.
C
(mare)
300
3.
D
(mediu)
200
4.
E1
(mic)
100
5.
E2
( mic)
60
Se estimează că veniturile din această taxă specială datorată de persoanele juridice să
fie de 18000 Ron.
(3) Încadrarea în categoria pericolului de incendiu se face în baza planul de
intervenţie pentru stingerea incendiilor deţinut de unitatea economică, sau în baza altor
documente prevăzute de lege, avizat(e) de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
"V.Goldiş" al Judeţului Arad, iar în lipsa acestora încadrarea se va face din oficiu de către
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă care se aprobă prin dispoziţia primarului.
(4) În contul taxei speciale stabilită la punctul (1) serviciul voluntar prestează
către persoanelor fizice următoarele activităţi:
a) informarea şi instruirea privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de
apărare impotriva incendiilor;
b) verificarea modului de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care
privesc apărarea impotriva incendiilor, în gospodăriile populaţiei;
c)
intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi
protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii
de urgenta.
(4.1)În contul taxei speciale stabilite la punctul (2) din prezenta anexă consiliul
local va suporta cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la bunurile aparţinând
persoanelor juridice.
(4.2) Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la bunurile aparţinând
unităţilor cărora a fost stabilită taxa specială conform punctului (2) vor fi suportate de
către aceştia, dacă nu achitată taxa specială în cursul anului, dacă legea nu prevede
altfel.
(4.3) Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor în sectorul de competenţă al
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serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă la bunurile aparţinând persoanelor fizice
sau juridice din afara unităţii administrativ teritoriale ale oraşului Nădlac, vor fi suportate
de către aceştia, dacă se fac vinovate de această faptă.
(4.4) În cazul încheierii convenţiilor de colaborare între Consiliul local al oraşului
Nădlac şi alte consilii locale potrivit Legii nr.307/2006 și ale Ordinului nr.96/2016,
cheltuielile pentru acţiunile de colaborare pentru limitarea propagării şi stingerii
incendiilor, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora se stabilesc prin
convenţiile respective.
(4) Taxa specială pentru activităţile prevăzute la aliniatul (4.2) şi (4.3) se
stabileşte prin hotărârea consiliului local.
II.Taxele pentru activitatea de prim ajutor medical calificat desfăşurată de
echipajului SMURD datorată de persoane fizice, pentru anul 2019.
(5) Taxa specială pentru susţinerea finanţării echipajului mobil de urgenţă se
stabileşte în funcţie de numărul de persoane din gospodărie, după cum urmează:
- 10 Ron/an pentru 1 persoană;
- 18 Ron/an pentru 2 persoane;
- 25 Ron/an pentru 3 persoane;
- 32 Ron/an pentru 4 persoane şi mai multe persoane.
III. Plata taxelor speciale
(6) Taxele speciale prevăzute la punctul (1) , (2) şi (5) se achită conform
prevederilor Codului fiscal aplicabil.
(7). Pentru neachitarea la termenele prevăzute la punctul (6) se datorează
majorări de întârziere pentru fiecare zi de întârziere conform prevederilor legale.
(8) Stabilirea taxelor speciale se face de către Serviciul Buget a Primăriei oraşului
Nădlac.
(9) Cuantumul taxei speciale datorate de persoanele fizice şi juridice luate în
evidenţă în cursul anului se calculează proporţional începând cu data de întâi a lunii
următoare de la care aceştia sunt luaţi în evidenţă.
(10) Dacă în timpul anului persoanele juridice îşi încetează sau suspendă
activitatea, aceştia pot solicita suspendarea de la plata taxei speciale, prin cerere scrisă,
în baza documentelor doveditoare eliberate de organele în drept din care să rezulte că
şi-au încetat sau suspendat activitatea.
(11) Cererea de suspendare de la plata taxei speciale se aprobă de către primar.
(12) Cuantumul taxei speciale pentru persoanele juridice aflate în situaţia
prevăzută la alin.(10) se stabileşte proporţional până la data de la care s-a aprobat
suspendarea plăţii taxei speciale.
(13). Primăria oraşului Nădlac prin Serviciul Buget va înainta înştiinţări de plată
persoanelor juridice privind cuantumul taxei speciale stabilite şi condiţiile de plată.
(14). Încasarea taxelor speciale se face de către Serviciul Buget al Primăriei
oraşului
Nădlac.
Plata
taxelor
speciale
se
poate
face
şi
în
contul
nr.......................................... Cod fiscal 3518822 deschis la Trezoreria Municipiului
Arad.
(15). Veniturile obţinute din taxele speciale se utilizează integral pentru
susţinerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a celor două activităţi al Serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac.

Data: 10.10.2018

Întocmit
şef serviciu Roszkoş Ioan
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL NĂDLAC
315500 – oraş Nădlac, str.1 Decembrie nr.24, tel 0257/474345, fax 0257/473300
e-mail:office@primaria-nadlac.ro, www.primari
Nr.6820 / 12.10.2018
REFERAT
Subsemnata Ana Doval, consilier în cadrul Compartimentului Impozite şi taxe al
Primăriei oraşului Nădlac, având în vedere atragerea de sume suplimentare la bugetul local ,
Propun
aprobarea următoarelor taxe speciale de intocmire şi eliberare a unor documente înainte de
termenul prevăzut de lege, aplicabile în activitatea compartimentului în anul 2019:
Nr.
Crt. Denumirea documentului/serviciului solicitat
1
2

3

4

5
6
7
8

Eliberare certificat atestare fiscală în max. 2 ore de
la depunerea cererii
Eliberare adeverinţă privind achitarea impozitelor şi
taxelor, a amenzilor, pentru anul în curs, în maxim
2 zile de la data depunerii cererii
Eliberare adeverinţă privind achitarea impozitelor şi
taxelor, a amenzilor, pe perioada ultimilor 4 ani faţă
de anul de referinţă, în cel mult 5 zile de la data
depunerii cererii
Eliberare adeverinţă prin care se atestă achitarea
impozitelor pe o perioada mai mare de 4 ani,
calitatea de contribuabil, etc., care necesită
cercetare în arhivă, în cel mult 10 zile de la data
depunerii cererii
Eliberarea la cerere a Situaţiei Patrimoniu în cel
mult 2 ore de la depunerea cererii
Eliberarea la cerere a unei Decizii de impunere
/Înştiinţare de plată ( care a mai fost eliberată)
Eliberarea la cerere a Extrasului de rol pe anul în
curs
Eliberare xerocopii după diferite documente din
dosarul fiscal, la cerere

Persoane
Persoane
fizice
juridice
Taxa stabilită Taxa stabilită
25
25

25

25

30

30

50

50

10

10

20

20

20

20

5 lei/filă

5 lei/filă

Sunt exceptate de la plata taxelor stabilite cererile depuse de către instituţiile publice,
în scopurile prevăzute de lege şi care se eliberează în termenul şi condiţiile prevăzute prin lege.

Aceste taxe se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare, iar veniturile
realizate pe această cale vor fi utilizate pentru dotări (tehnică de calcul, birotică, etc.),
modernizări suplimentare, faţă de cele prevăzute în bugetul de cheltuieli alocate pentru
Compartimentul Impozite şi taxe, sau pentru orele suplimentare efectuate de către personalul
acestui compartiment, dacă va fi cazul.

Pavel Gondec______________
Ana Doval_______________

