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HOTĂRÂREA NR.168
din 30.12.2013

privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor
taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2014

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.12.2013,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.12151/2013
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.152/12.11.2013 privind emiterea, în vederea

iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, a acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre
privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a
altor taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2014

- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului
Local Nădlac nr.12122/2013

- referatul compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei oraşului Nădlac
nr.11994/2013

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
nr.12223/2013

- Anunţul propriu-zis al primăriei orașului Nădlac
- Afișarea de pe site-ul NT TV
- Afișarea de pe site-ul primăriei Nădlac
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia

publică, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Titlului IX, art.248-294 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi

completările ulterioare
- prevederile art.27-30 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
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,

juridică şi de disciplină
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie

mediu şi turism, administraţie publică locală
- avizul favorabil 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) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă nivelurile valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a
altor taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2014,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- cetăţenilor prin afişare
- compartimentului impozite și taxe din cadrul primăriei
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- compartimentului urbanism din cadrul primăriei
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ–

Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Nr. 11996 / 04.11.2013
Referat

Întocmit azi, 04.11.2013

Subsemnata Ana Doval, consilier în cadrul Compartimentului Impozite şi Taxe
din Primăria oraşului Nădlac,având în vedere:

-prevederile Titlului IX – art.248-294 din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal,cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi completată;

-prevederile HG nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile începând cu anul fiscal 2013;

-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

-aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi
alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzi, aplicabile în anul fiscal 2014,
conform Anexei la prezentul referat.

Menţionez că faţă de  nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele
locale, cotele procentuale aplicabile şi alte taxe asimilate acestora, precum şi
amenzile, propuse pentru a se aplica în anul fiscal 2014, se men
din 2013

-creanţele fiscale restante existente în sold la 31 decembrie a anului, până la 4
lei inclusiv, se anulează , plafonul aplicându-se asupra totalului creanţelor fiscale
datorate şi neachitate.

Cons. Ana Doval



Anexa nr.1 la HCL nr.167/30.12.2013

I.CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite şi taxe locale
VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART. 251 ALIN. (3), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE
CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ ANUAL, ÎN
CONDIŢIILE ART. 292 ŞI RESPECTIV ART. 295 ALIN. (12), PRECUM ŞI AMENZILE CARE SE
ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART. 294 ALIN. (7)

- CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE CLĂDIRI

VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art. 251 alin. (3)

Tipul clădirii

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2013

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2014

Valoarea impozabilă
- lei/m2 -

Valoarea impozabilă
- lei/m2 -

Cu instalaţii
de apă,

canalizare,
electrice şi
încălzire
(condiţii

cumulative)

Fără instalaţii
de apă,

canalizare,
electricitate
sau încălzire

Cu instalaţii
de apă,

canalizare,
electrice şi
încălzire
(condiţii

cumulative)

Fără
instalaţii de

apă,
canalizare,
electricitate
sau încălzire

0 1 2 3 4

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori
din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în
urma unui tratament termic şi/sau chimic

935 555 935 555

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală,
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

254 159 254 159

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

159 143 159 143

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic

95 63 95 63

E.În cazul contribuabiluli care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol,demisol şi/sau la mansardă,
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit.A-D

75% din suma
care s-ar
aplica clădirii

75% din suma
care s-ar
aplica clădirii

75% din suma
care s-ar
aplica clădirii

75% din
suma care
s-ar aplica
clădirii

F. În cazul contribuabiluli care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol,demisol şi/sau la mansardă,
utilizate în alte scopuri dâecât cel de locuinţă, în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D

50% din suma
care s-ar

aplica clădiri

50% din suma
care s-ar

aplica clădiri

50% din suma
care s-ar

aplica clădiri

50% din
suma care
s-ar aplica

clădiri

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice,
se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

(5) Valoarea impozabilă a clădirii la persoanele fizice se ajustează în funcţie de rangul localităţii
şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (3) cu
coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în cadrul localităţii
Rangul localităţii

0 I II III IV V

A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05

B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00

C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95

D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90



1) cota de impozitare pentru cladirile proprietatea persoanelor fizice este de 0.1 aplicată
asupra valorii de impozitare a clădirii

2) în cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea
valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la al.(3) valoarea impozabilă
cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective

3) valoarea impozabilă a clădirii determinată   conform prevederilor  de mai sus se reduce
în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează :

-cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data  de 1 ianuarie
a anului fiscal de referinţă

-cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 şi 50 de ani inclusiv, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă

4) în cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri
pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 de metri
pătraţi sau fracţiune din aceştia

5) în cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare
, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează astfel că
acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări

6) persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit
pe clădiri majorat după cum urmează :

-cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu
-cu 150%  pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu
-cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu

Nu intră  sub incidenţa  alin.6 persoanele fizice  care deţin în proprietate clădiri dobândite
prin succesiune legală.
În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul
majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite conform
documentelor ce atestă calitatea de proprietar.

7) Persoanele fizice prevăzute mai sus au obligaţia să depună o declaraţie specială la
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îşi
au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri.

8) cota impozitului/taxei pe clădiri in cazul persoanelor juridice ce se aplică asupra valorii de
impozitare a clădirii inregistrată in contabilitatea acestora, este de 1,5 %
9) cota impozitului pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice care nu au efectuat

nici o reevaluare a clădirilor incepând cu 31.12.2010, ce se aplică asupra valorii de inventar a
clădirii inregistrată in contabilitatea acestora, este de 10 %.

10) cota impozitului pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice care nu au efectuat
nici o reevaluare a cladirilor incepand cu 31.12.2008, ce se aplica asupra valorii de inventar
a cladirii inregistrata in contabilitatea acestora, este de 30 %.
Cotele impozitului pe clădiri prevăzute la alin.9 şi 10 se aplică la valoarea de inventar a

clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a
efectuat prima reevaluare.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an  de către
contribuabilii persoane fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o
bonificaţie de 10 %.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an  de către
contribuabilii persoane juridice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o
bonificaţie de 5 %.

- CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE TEREN

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art. 258 alin. (2)

Zona în
cadrul

localităţii

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2013
- lei/ha**) -

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2014
- lei/ha**) -

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi

0 I II III IV V 0 I II III IV V

A 10353 8597 7553 6545 889 711 10353 8597 7553 6545 889 711

B 8597 6499 5269 4447 711 534 8597 6499 5269 4447 711 534

C 6499 4447 3335 2113 534 355 6499 4447 3335 2113 534 355

D 4447 2113 1763 1230 348 178 4447 2113 1763 1230 348 178



IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII -

Art. 258 alin. (4)

Nr.
crt.

Zona
Categoria de folosinţă

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL
FISCAL 2013

Zona
- lei/ha-

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2014

Zona
- lei/ha -

A B C D A B C D

1 Teren arabil 28 21 19 15 28 21 19 15

2 Păşune 21 19 15 13 21 19 15 13

3 Fâneaţă 21 19 15 13 21 19 15 13

4 Vie 46 35 28 19 46 35 28 19

5 Livadă 53 46 35 28 53 46 35 28

6 Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră

28 21 19 15 28 21 19 15

7 Teren cu ape 15 13 8 X 15 13 8 X

8 Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X

9 Neproductiv X X X X X X X X

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz,
în condiţii similare impozitului pe teren.
**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile
respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr. 348/2004
privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând
seama de faptul că 1 m2 = 0,0001 ha.

5)Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător,
prevăzut în următorul tabel:

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie

0 8,00

I 5,00

II 4,00

III 3,00

IV 1,10

V 1,00

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art. 258 alin. (6)

- lei/ha -

Nr.
crt.

Zona
Categoria de folosinţă

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL
2013

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2014

Zona Zona

0 1 A B C D A B C D

1 Teren cu construcţii 31 28 26 22 31 28 26 22

2 Arabil 50 48 45 42 50 48 45 42

3 Păşune 28 26 22 20 28 26 22 20

4 Fâneaţă 28 26 22 20 28 26 22 20

5 Vie pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. Crt. 5.1

55 53 50 48 55 53 50 48

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X X X X X X X

S6 Livadă pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. Crt. 6.1

56 6388/ 43 41 56 53 50 48

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X X X X X X X

7 Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră, cu excepţia
celui prevăzut la nr. Crt. 7.1

16 14 12 8 16 14 12 8

7.1 Pădure în vârstă de până la 20
de ani şi pădure cu rol de

X X X X X X X X



protecţie

8 Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări piscicole

6 5 2 1 6 5 2 1

8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 31 28 26 34 31 28 26

9 Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X

10 Teren neproductiv X X X X X X X X

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz,
în condiţii similare impozitului pe teren.

In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea
suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de
mai sus, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 251 alin.(5):

Zona în cadrul localităţii
Rangul localităţii

0 I II III IV V

A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05

B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00

C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95

D 2.30 2.20 2.10 2.00 0.95 0.90

2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către
contribuabilii persoane fizice, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o
bonificaţie de 10 %.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către
contribuabilii persoane juridice, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se
acordă o bonificaţie de 5 %.

- CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE
MIJLOACELE DE TRANSPORT*)

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
Art. 263 alin. (2)

Mijloc de transport cu tracţiune mecanică

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2013

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2014

Suma,în lei,pentru fiecare
grupă de 200 cm3 sau
fracţiune din aceasta

Suma, în lei, pentru fiecare
grupă de 200 cm3 sau
fracţiune din aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

8 8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi
2000 cm3 inclusiv

18 18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi
2600 cm3 inclusiv

72 72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi
3000 cm3 inclusiv

144 144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001
cm3

290 290

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 24

7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală
maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

30 30

8. Tractoare înmatriculate 18 18

II. Vehicule înregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 150 lei/an



Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone
Art. 263 alin. (4) şi art. 292 alin. (3)

.Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal
2011

Art.263 alin.(6)
Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată
NIVELURILE INDEXATE

PENTRU ANUL 2013
NIVELURILE APLICABILE ÎN

ANUL FISCAL 2014

Taxa, în lei Impozitul, în lei

a. Până la 1 tonă inclusiv 9 9

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 52

d. Peste 5 tone 66 64

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone
Art. 263 alin. (4)

(4) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone,
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare)
cu sistem de

suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

1 două axe

1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133

2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367

3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517

4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1.169

5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1.169

II 3 axe

1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231

2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474

3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615

4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947

5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1.472

6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1.472

7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472

III 4 axe

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623

2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973

3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1.545

4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.545 2.291

5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.545 2.291

6 Masa de cel puţin 32 tone 1.545 2.291

Art.263(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de
transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul
pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:



Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare)
cu sistem de

suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

I 2+1 axe

1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0

2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0

3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60

4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137

5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320

6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414

7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747

8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1.310

9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1.310

II 2+2 axe

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299

2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491

3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721

4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871

5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1.429

6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1.984

7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3.012

8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.984 3.012

9 Masa de cel puţin 38 tone 1.984 3.012

III 2+3 axe

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.579 2.197

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197 2.986

3 Masa de cel puţin 40 tone 2.197 2.986

IV 3+2 axe

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 1.937

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2.679

3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3.963

4 Masa de cel puţin 44 tone 2.679 3.963

V 3+3 axe

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1.434

3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2.283

4 Masa de cel puţin 44 tone 1.434 2.283

Art.263 alin.(6)
Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată
NIVELURILE INDEXATE

PENTRU ANUL 2013
NIVELURILE APLICABILE ÎN

ANUL FISCAL 2014

Taxa, în lei Impozitul, în lei

a. Până la 1 tonă inclusiv 9 9

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 52

d. Peste 5 tone 64 64



Art.263 alin.(7)                               Mijloace de transport pe apa

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz
personal

21 21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 57 56

3. Bărci cu motor 217 210

4. Nave de sport şi agrement*) Intre 0 si 800 între 0 şi 1119

5. Scutere de apă 217 210

6. Remorchere şi împingătoare: X X

a) până la 500 CP inclusiv 528 559

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 858 909

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1.320 1.398

d) peste 4.000 CP 2.112 2.237

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din
acesta

171 182

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 171 182

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până
la 3.000 tone, inclusiv

289 280

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 506 490

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului
cod.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul
an de către contribuabilii persoane fizice, până la data de 31 martie inclusiv, a anului
respectiv, se acordă o bonificaţie de 10 %.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul
an de către contribuabilii persoane juridice, până la data de 31 martie inclusiv, a anului
respectiv, se acordă o bonificaţie de 5 %.

- CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A
AUTORIZAŢIILOR

Art. 267 alin. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului
de urbanism, în mediu urban

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2013

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2014

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei Taxa, în lei

a) Până la 150 m2, inclusiv 6 6

b) Între 151 şi 250 m2, inclusiv 7 7

c) Între 251 şi 500 m2, inclusiv 9 9

d) Între 501 şi 750 m2, inclusiv 12 12

e) Între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 14 14

f) Peste 1.000 m2 14 + 0,01 lei/m2 pentru
fiecare m2 care depăşeşte

1.000 m2

14 + 0,01 lei/m2 pentru
fiecare m2 care depăşeşte

1.000 m2

Alin.(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi
folosită ca locuinţă sau anexă  la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii.

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2013

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2014

Art. 267 alin. (4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de foraje sau excavări

8 8

Alin. (5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier
în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este
egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
Alin. (6)  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau
rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.



NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2013

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2014

Art. 267 alin. (7) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de construire pentru chioşcuri,
tonete, cabine, spaţii de expunere,
situate pe căile şi în spaţiile publice,
precum şi pentru amplasarea
corpurilor şi a panourilor de afişaj, a
firmelor şi reclamelor

8 8

Alin. (8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât
cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţie, inclusive instalaţiile aferente.
Alin.(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare , totală sau parţială, a unei construcţii
este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea
impozitului pe clădiri. În cazl desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea
autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi
demolată.
Alin.(10) Taxa pentru prelungirea unui certificate de urbanism sau a unei autorizaţii de
construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale.

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2013

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2014

Art. 267 alin. (11) Taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii privind lucrările de
racorduri şi branşamente la reţele
publice de apă, canalizare, gaze,
termice, energie electrică, telefonie
şi televiziune prin cablu

13 13

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2013

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2014

Art. 267 alin. (12) Taxa pentru avizarea certificatului
de urbanism de către comisia de
urbanism şi amenajarea teritoriului,
de către primari sau de structurile
de specialitate din cadrul consiliului
judeţean

15 15

Alin.(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte
la 9 lei.

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2013

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2014

Art. 268 alin. (2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor
sanitare de funcţionare

20 20

Art.268 alin. (1) Taxa pentru eliberarea unei auto-
rizatii  pentru desfasurarea unei
activitati economice –in mediul
urban

40 40

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2013

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2014

Art. 268 alin. (3) Taxa pentru eliberarea de copii
heliografice de pe planuri cadastrale
sau de pe alte asemenea planuri,
deţinute de consiliile locale

33 32

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2013

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2014

Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea certificatului
de producător

26 26

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2013

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2014

Art. 268 alin. (5) Taxa pentru eliberarea/vizarea
anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică

X



a) unitati fara restaurant 260 260

b) unitati cu restaurant 360 360

Viza anuala a autorizatiei de functionare reprezinta 50 % din taxa pentru eliberare.

- CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI
PUBLICITATE

Art. 270-Taxa pentru servicii de reclamă si publicitate se stabileşte  în  cotă de 3% din valoarea
serviciilor de reclamă şi publicitate ce urmează a se incasa in urma  contractului încheiat, cu
excepţia taxei pe valoarea adăugată.
Toţi contribuabilii care realizează venituri din servicii de reclamă şi publicitate au obligaţia
depunerii de  declaraţii lunare sau anuale, după caz.

Art. 271 alin. (2) Taxa pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate:

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2013

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2014

- lei/m2 sau fracţiune de m2

-
- lei/m2 sau fracţiune de m2

-

a) în cazul unui afişaj situat în locul
în care persoana derulează o
activitate economică

33 33

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj
sau structură de afişaj pentru
reclamă şi publicitate

24 24

Toţi contribuabilii  care  utilizează mijloace de  reclamă, publicitate  şi afişaj au obligaţia
conform prevederilor art.271(5) să  depună o declaraţie la Compartimentul Impozite şi taxe din
cadrul Primăriei  oraşului Nădlac în termen de  30 zile de la afişare (pentru cele noi) sau de la
orice modificare.

- CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 275 alin. (2) Manifestarea artistică sau
activitatea distractivă:

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2013

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2014

- lei/m2 - - lei/m2 -

a) în cazul videotecilor 0.05 0.05

b) în cazul discotecilor 0.1 0.1

3)Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu
coeficientul de corecţie corespunzător, precizat în tabelul următor:

Rangul localităţii Coeficient de corecţie

0 8,00

I 5,00

II 4,00

III 3,00

IV 1,10

V 1,00

CAP.VIII TAXA HOTELIERA

Art.278- Cota taxei hoteliere se stabileste la 1% si se aplica la tariful practicat de
unitatile hoteliere pentru fiecare persoana pentru intreaga perioada de cazare.

CAP.X ALTE TAXE LOCALE

Art.283, al.3

1.Taxa pentru deţinerea sau utilizarea vehiculelor lente (neînmatriculate/neînregistrate,
utilizate doar in incinte, şantiere, pe câmp, transportate pe trailere, etc. , fără acces la
drumurile publice)



1.autocositoare............................................................................... 40 lei/an
2.autoexcavator (excavator pe autoşasiu).............................................35 lei/an
3.autogreder sau autogreper..............................................................35 lei/an
4.buldozer pe pneuri/şenile.................................................................35 lei/an
5.excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat
şanţuri sau excavator pe pneuri.........................................................40 lei/an

6.freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat............40 lei/an
7.încărcător cu o cupă pe pneuri..........................................................40 lei/an
8.macara cu greifer..........................................................................40 lei/an
9.macara mobilă pe pneuri.................................................................40 lei/an
10.macara turn autopropulsată...........................................................40 lei/an
11.şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne...........................40 lei/an
12.tractor pe pneuri(care nu circula pe drumurile publice)........................40 lei/an
13.utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor............................40 lei/an
14.vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă...............15 lei/an
15.vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri.....................................40 lei/an
16.vehicul pentru marcarea drumurilor.................................................30 lei/an
17.vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri..........................................40 lei/an
18.culegătoare de porum şi altele, fără autopropulsie …………………………………40 lei/an
19. alte vehicule utilizate în diverse domenii de activitate care nu se regăsesc

printre cele de mai sus…………………………………………………………………………………40 lei/an

Conform art.178, al.3 din OG nr.92/2003 cu modificările şi completările ulterioare, creanţele
fiscale restante aflate în sold  la 31 decembrie 2013, de până la 4 lei inclusiv, se anulează.
Plafonul de 4 lei se aplică la totalul creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori, cu
excepţia taxelor speciale.

- CAPITOLUL XIII - SANCŢIUNI

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2012 NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2014

Art. 294 alin. (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se
sancţionează cu amendă de la 60 de lei la 240
lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 240
lei la 600 de lei.

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se
sancţionează cu amendă de la 70 de lei la 279
de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la
279 de lei la 696 de lei.

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2012 NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2014

Art. 294 alin. (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a
biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
280 de lei la 1360 de lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a
biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de
la 325 de lei la 1578 de lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2012 NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2014

Art. 294 alin. (6) (6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime
ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu
300%, respectiv:

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se
sancţionează cu amendă de la240 de lei la 960
de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la
960 de lei la 2400 de lei.

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu
amendă de la 280 de lei la 1116 de lei, iar cele de la lit. b)-
d) cu amendă de la 1116 de lei la 2784 de lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a
biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de
la 1100 lei la 5450 de lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1300 de lei la 6312 de lei.



IV.LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru1)

ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Extras din norma juridică

NIVELURILE
AJUSTATE

PENTRU ANUL
2013

NIVELURILE
AJUSTATE PENTRU

ANUL 2014

Taxa, în lei Taxa, în lei

Nr. crt.

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul

Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru
alte servicii prestate de unele instituţii publice

1 Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale,
de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în
exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii
de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin
care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru
care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2 2

2 Eliberarea certificatului de producător > Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr.
36/2002 privind impozitele şi taxele locale

3 Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de
animal: X X

- pentru animale sub 2 ani 2 2

- pentru animale peste 2 ani 2 2

4 Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de
proprietate:

- pentru animale sub 2 ani 2 2

- pentru animale peste 2 ani 5 5

5 Eliberarea certificatelor de atestare fiscală abrogat abrogat

6 Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor
certificate medicale folosite în justiţie

2 2

7 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 2

8 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui
şi a sexului

15 15

9 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii
căsătoriei

2 2

10 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor
de stare civilă întocmite de autorităţile străine

2 2

11 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare
civilă

2 2

12 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute,
sustrase, distruse sau deteriorate

2 2

X CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea,

precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

1 Acte de identitate: X X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate identitate
pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii
lactelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele
fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea
domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români

5 5

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a
reşedinţei abrogat abrogat

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale
persoanelor fără cetăţenie 6 6

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi
legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate abrogat abrogat

2 Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea
unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei abrogat abrogat

3 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 3

4 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 2

X CAPITOLUL III



Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

1 Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:

a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E 6 6

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
categoria A abrogat abrogat

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
categoriile şi subcategoriile B, B1, B+E abrogat abrogat

d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
categoriile sau subcategoriile C, C1, Tr, D, C+E, D+E, C1+E, D1+E,
Tb şi Tv

28 28

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D Tb,Tv abrogat abrogat

f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
categoriile C+E, D+E abrogat

2 Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul
de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum
şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru
obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi
pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de
autovehicule,cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E

de 5 ori
taxele
prevăzute la
pct.
1

corespunzător
fiecărei
categorii
şi
subcategorii
de
autovehicule

84

3 Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul
de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

abrogat

4 Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori
la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de
conducere

abrogat

X CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de

circulaţie pentru probe

1 Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până
la 3500 kg, inclusiv

60 60

b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată
cuprinsă între 750 kg, inclusiv, şi 3.500 kg inclusiv

abrogat abrogat

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai
mare de 3500 kg 145 145

2 Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi
remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 9 9

3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi
remorcilor 414 414

CAPITOLUL IV / 1 : Taxă pentru furnizare date

1 Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea
unor date din registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi
din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi
cetificatelor de înmatriculare  şi din registrele judeţene şi municipiul
Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certifcatelor de
înmatriculare

5 5

CAPITOLUL V : Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite ăn baza Legii fondului
funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

1 Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
Dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu
modificărileşi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru
terenurile agricole şi forestiere

15 15

3) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri
pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată
prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, de la data de 24



noiembrie 2004, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi
forestiere se fac gratuit.

V. OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Extras din norma juridică
Nivelurile taxelor
pentru anul 2013

-lei-

Art.3- Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, 14ntroduce la instanţele judecătoreşti, se
taxează astfel:

x

a) până la valoarea de 500 lei 8%, dar nu mai
pu

b) între 501 lei şi 5000 lei 40 lei + 7% pentru
ce depăşeşte 500 lei

c) între 5001 lei şi 25.000 lei 355 lei + 5% pentru
ce depăşeşte 5000 lei

d) între 25.001 lei şi 50.000 lei
1.355 lei  + 3%

pentru ce depăşeşte
25.000 lei

e) între 50.001 lei şi 250.000 lei
2.105 lei + 2%

pentru ce depăşeşte
50.000 lei

g) peste 250.000 lei

6.105 lei + 1%
pentru ce depăşeşte
250.000 lei

Art.4- Ac
20 % din valoarea
bunului

Art. 5 Cereri în materia partajuli judiciar x

-stabilirea bunurilor supuse împărţelii - 3% din valoarea acestora - 3% din valoarea
acestora

-stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea cotei-părţi ce se cuvine fiecărui coproprietar - 50 lei pentru
fiecare coproprietar;

- creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din starea de proprietate
comună

- 3% din valoarea
creanţelor a căror
recunoaştere se
solicită;

-cerere de partaj propriu-zis -3% din valoarea
masei partajabile

-cereri de raport -3% din valoarea
bunurilor a căror
raportare se solicit14

-cereri de reducţiune a liberalităţilor excesive

-3% din valoarea
păr
supusă reîntregirii
prin reducţiunea libe-
ralităţilor

Art.6 x

-Cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii special CPC -50 lei-pentru valor
ice nu depășesc
2000 lei
-200 lei pentru
valorile ce depășesc
2000 lei

-Cereri privind ordonanţa de plată 200

-Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept 100

-Cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială, când sunt neevaluabile în bani

-Cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială, când sunt evaluabile în bani

20

-50 leidacă valoarea



acestora nu
depășește 2000 lei
-200 lei, dacă
valoarea acestora
depășește 2000 lei

Art.7
Acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei,
demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice 100

Art.8
-cereri pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept nepatrimonial; 100

-cereri în anularea sau în constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial; 100

-cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu privesc
și plata unor sume de bani 100

-acţiuni în grăniţuire
100

Art.9

-cereri de recuzare în materie civila-pentru fiecare participant la proces 100

-cereri de stramutare în materie civila 100

-cereri de perimare 20

- cereri de repunere în termen 20

- cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare şi
despăgubirile

20

- cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată 20

- cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor 50% din taxa pentru
ac
suspendată

-cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute 50

-cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar 0,20

-cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de
copie

1 leu/pag.

-cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate
din evidenţele instanţelor de judecată

1 leu/pag.

-cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile
judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive 5 lei/ex.

Art.10-Cereri în materia executării silite X

-cereri pentru încuviinţarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu 20

-cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii 50

-contestaţie la executarea silită -Maxim 1000 lei
indiferent de

valoarea contestată,
dacă este evaluabilă

în lei
-Pentru cele

neevaluabile-100 lei

-Cererile de întoarcere a executării silite -50 lei , dacă
valoarea cererii nu

depășește 5000 lei
-300 lei pentru cereri
cu valoare mai mare
de 5000 lei

Art.11 x

-cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească
înţelegerea părţilor, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere 20

-cereri în legătură cu măsurile asigurătorii 100

-cererile ce au ca obiect instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi aeronavelor 1000

-contestaţia privind tergiversarea procesului şi plângerea împotriva încheierii de soluţionare a
contestaţiei - -

20

Art.12 x

-cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora 300

-cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către organizaţiile prevăzute în Legea
dialogului social şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

200

-cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către asociaţiile fără scop lucrativ, fundaţii, 100



uniuni şi federaţii de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor
constitutive ale acestora

Art.13 x

-recunoaşterea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, pentru constatarea încălcării acestora
şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere
de artă, precum şi pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube
iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului atins

100

-recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de
invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului 100

-cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene şi modele
industriale 300

Art. 14 x

-Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, al
Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al
Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară
în activitatea de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare

200

-Cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti având ca obiect înregistrări în registrul
comerţului

100

Art.15-Taxe judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie x

- pentru cererea de divort întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil

200

-pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) şi c) din Codul civil 100

-pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil 50

-cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestaţiei compensatorii 50

-pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorţ şi care au ca obiect stabilirea
locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile
de creştere şi educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea
legături personale cu copilul, locuinţa familiei

20 lei/cerere

- orice altă cerere neevaluabilă în bani 20

Art.16 - În materia contenciosului administrativ x

- cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi
pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui altui înscris 50

-cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite printr-un
act administrativ

10% din valoarea
pretinsă, dar nu mai

mult de 300 lei

Art.17-Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale x

-contestaţia împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, după caz, a
Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost soluţionate conflictele de
competenţă dintre notarii publici

100

-plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial 20

Art.18 x

-cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile executorilor judecătoreşti 20

-plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a-şi îndeplini atribuţiile prevăzute de
lege 20

-cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului judecătoresc 20

Art.19 x

-plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi
calea de atac împotriva hotărârii pronunţate 20

Art.20 x

-acţiuni şi cereriîn materie de carte funciară, când nu pun în discuţie fondul dreptului 50

Art.21 x

-Cererea privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte şi apelul
împotriva încheierii judecătorului-delegat

20

Art.22- Cererile adresate Ministerului Justiţiei x

-supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate 10

-cereri pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor 300

-cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic şi a experienţei
dobândite în România, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale
Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European; pentru atestarea calificării de traducător
şi interpret autorizat, în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau
ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană; pentru atestarea calificării de
expert tehnic judiciar în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau

100



ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană

-cereri adresate Ministerului Justiţiei în vederea recunoaşterii calificării profesionale de
traducător şi interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condiţiile Legii nr. 200/2004
privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din
România

100

Art. 23-Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătoreşti x

-cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă

-cereri şi acţiuni evaluabile în bani

-50% din taxa
datorată, dar nu mai

pu
-taxa datorată la

suma contestată, dar
nu mai po

lei

Art. 24- Cererile pentru exercitarea recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti 100

Art.25- Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a recursului împotriva următoarelor
hotărâri judecătoreşti: x

-încheierea prin care s-a dispus vânzarea bunurilor în acţiunea de partaj 20

- încheierea de suspendare a judecării cauzei 20

- hotărârile de anulare a cererii ca netimbrată, nesemnată sau pentru lipsa calităţii de
reprezentant

20

- hotărârile prin care s-a respins cererea ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru
autoritate de lucru judecat

50

- hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la dreptul pretins 50

- hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la judecată 50

- hotărârea prin care se încuviinţează învoiala părţilor 50

- cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele hotărârii 50

Art.26 x

- formularea contestaţiei în anulare 100

-cererea de revizuire pentru fiecare motiv de revizuire invocat 100

Art. 27- alte acţiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei
judiciare de timbru potrivit legii

20
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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

TAXE PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI
PUBLIC

Taxa pentru ocuparea temporară a locurilor publice, altele decât cele special
amenajate ( piaţa), precum şi suprafeţele din faţa magazinelor sau atelierelor de prestări
servicii, standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri
anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, după caz, se stabileşte după cum
urmeză :

NR.
CRT

S P E C I F I C A Ţ I E ANUL
2013 2014

I. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu aparate, standuri, tonete
pentru vânzarea de produse sau prestări servicii în faţa magazinelor unde îşi desfăşoară
activitatea contribuabilii respectivi
1. aparate pop-corn, vată de zahăr 5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi
2. aparate îngheţată, alte automate de produse 5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi
3. aparate frigorifice 0,8 lei/mp/zi 0,8 lei/mp/zi
4.standuri pentru comercializare flori şi/sau legume fructe 2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi
5.expunere mărfuri diverse 0,2 lei/mp/zi 0,2 lei/mp/zi

٭ Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, achitarea taxei se face anticipat
odată cu aprobarea cererii, pentru perioadă specificată în cerere.

II. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu aparate, standuri, tonete,
gherete, cu ocazia desfăşurării unor manifestări cultural sportive (Zilele oraşului, festivaluri,
sărbători, etc.).
1. pentru 1(una ) zi 10 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi
2. între 2 – 5 zile 7 lei/mp/zi 7 lei/mp/zi
3. peste 5 zile 3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi

٭ Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, cu minimum 5 zile înaintea
evenimentului, iar achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea cererii , pentru perioada specificată în
cerere.

III. Taxa ocupare domeniul public şi /sau privat al oraşului Nădlac cu construcţii provizorii
( gherete, ) pentru desfăşurarea de activităţi comerciale (altele decât cele prevăzute la punctul I)

1. pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi
2. alte activităţi 2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi

٭ Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, iar achitarea taxei se face
trimestrial în data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, pentru gheretele existente la data de
31 decembrie.
٭ Pentru gheretele amplasate în cursul anului plata se face anticipat pentru trimestrul în curs, diferenţa
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urmând a se  achita trimestrial pentru perioada rămasă.
٭ Neplata taxei în perioada stabilită atrage după sine penalităţi de întârziere de 0,1%/zi, neplata pe o perioadă
mai mare de 90 zile duce la anularea autorizaţiei de amplasare şi eliberarea terenului.
٭ Achitarea taxei nu exonerează agentul economic de obţinerea autorizaţiei de construire şi a certificatului de
urbanism de la compartimentul de specialitate.

IV. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului
Nădlac cu construcţii provizorii ( panouri publicitare) .

1,3 lei/mp/zi 1,3 lei/mp/zi

٭ Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, iar achitarea taxei se face
trimestrial în data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, pentru panourile  existente la data de
31 decembrie.
٭ Pentru panourile publicitare amplasate în cursul anului plata se face anticipat pentru trimestrul în curs,
odată cu predarea terenului pe bază de proces-verbal, diferenţa urmând a se  achita trimestrial pentru perioada
rămasă.
٭ Neplata taxei în perioada stabilită atrage după sine penalităţi de întârziere de 0,1%/zi, neplata pe o perioadă
mai mare de 90 zile duce la anularea autorizaţiei de amplasare şi eliberarea terenului.
٭ Achitarea taxei nu exonerează agentul economic de obţinerea autorizaţiei de construire şi a certificatului de
urbanism de la compartimentul de specialitate.

V. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului
Nădlac cu terase sezoniere , amplasate în faţa unităţilor
de alimentaţie publică.

0,1 lei/mp/zi 0,1 lei/mp/zi

٭ Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face anticipat
odată cu aprobarea cererii , pentru perioada specificată în cerere.
٭ Intervalul de funcţionare a teraselor sezoniere este cuprins între 15.04.- 30.09.

VI. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului
Nădlac cu corturi (nunţi).

0,2 lei/mp/zi 0,2 lei/mp/zi

٭ Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face anticipat
odată cu aprobarea cererii , pentru perioada specificată în cerere.

VII. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului
Nădlac cu utilaje agricole

0,05 lei/mp/zi 0,05 lei/mp/zi

٭ Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face anticipat
odată cu aprobarea cererii , pentru perioade mai mici de 1 lună.
٭ pentru perioade mai lungi de 1 lună, plata se face lunar, până în data de 3 a lunii următoare.
VIII. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului

Nădlac pentru amplasarea instalaţiilor – parcurilor de
distracţie

2,5 lei/mp/zi 2,5 lei/mp/zi

٭ Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face anticipat
odată cu aprobarea cererii , pentru perioada specificată în cerere.

IX. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului
Nădlac pentru amplasare rastel pentru butelii aragaz.

0,3 lei/mp/zi 0,3 lei/mp/zi

٭ Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face anticipat
odată cu aprobarea cererii , pentru perioada specificată în cerere.

X. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac aferent staţiilor de autobuz
1. pentru transport curse internaţionale 100

lei/lună/staţie
100

lei/lună/staţie
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٭ Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face lunar
până în data de 3 a fiecărei luni.

XI. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac pentru organizarea de
campanii publicitare, comerţ ambulant

1. pe amplasamente fixe: a. cu vânzare 20 lei/mp/zi 20 lei/mp/zi
b. fără vânzare 10 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi

2. pe amplasamente mobile 50 lei/zi 50 lei/zi
3. comerţ ambulant (stradal) 20

lei/zi/persoană
20

lei/zi/persoană
٭ Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, iar achitarea taxei se face
anticipat odată cu aprobarea cererii, pentru perioada specificată  în cerere.

XII. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac pentru depozitarea autorizată
de materiale de orice fel.

1. materiale de construcţii (nisip, balast, cărămizi, material
lemnos)

0,5 lei/mp/zi 0,5 lei/mp/zi

2. combustibili pentru încălzirea locuinţei 0,3 lei/mp/zi 0,3 lei/mp/zi
٭ Persoanele fizice/ juridice care posedă autorizaţie de construire valabilă au dreptul de a depozita materiale
de construcţii pe domeniul public fără plata taxei.
٭ Pentru situaţiile care nu necesită autorizaţie de construire ( Legea 50/1991, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii ), se depune o cerere pentru obţinerea Avizului privind depozitarea  pe domeniul
public a materialelor de construcţii la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local.
٭ Depăşirea perioadei menţionată în aviz atrage după sine achitarea taxei pentru ocuparea temporară a
domeniului public, pentru suprafaţa specificată în cerere, din momentul expirării valabilităţii Acordului.

XIII. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac
pentru vânzarea de produse de orice fel din vehicule şi
autovehicule

1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi

٭ Cererile se depun la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local , achitarea taxei se face
anticipat odată cu aprobarea cererii.

XIV. Taxa ocupare domeniul public şi / sau privat al oraşului
Nădlac pentru amplasare căsuţe de vacanţă 0,32 lei/mp/an 0,32

lei/mp/an

XV. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu vehicule /autovehicule
scoase  spre vânzare.
1. autoturisme 0,5 lei/mp/zi 0,5

lei/mp/zi
2. remorci 0,5  lei/mp/lună 0,5

lei/mp/zi
3. scutere / mopede 0,5 lei /mp/lună 0,5

lei//mp/zi
٭ Cererea pentru ocuparea temporară a domeniului public se depune la Compartimentul Administrarea
Patrimoniului Local, taxa se achită lunar, până în data de 3 a fiecărei luni, pentru perioade mai mari de 1 lună.
٭ Pentru perioade mai mici de 1 lună taxa se achită anticipat, odată cu aprobarea cererii, pentru perioada
specificată în cerere.
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XVI. Taxa ocupare domeniu privat al oraşului Nădlac cu construc
persoane juridice)0, 0,32

lei/mp/an

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

LUPȘA EUGEN SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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CONSILIUL LOCAL NĂDLAC
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HOTĂRÂREA Nr.167
din 30.12.2013

privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2014

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.12.2013,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.12206/2013
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Nădlac nr.151/12.11.2013.

privind emiterea, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de Legea
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a
acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind „aprobarea
taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2014”

- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al
Consiliului Local Nădlac nr.12113, 12114/2013

- referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr.12083/2013
- referatul compartimentului administrativ- secretariat din cadrul primăriei

nr.12065/2013
- referatul compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei

nr.11996/2013
- referatul Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor

nr.12000/2013
- referatul compartimentului protecţie civilă din cadrul primăriei

nr.12091/2013
- referatul SPVSU Nădlac nr.12131, 12132/2013
- referatul Casei de Cultură Nădlac nr.12166/06.11.2013
- Anunţul propriu-zis al primăriei orașului Nădlac
- Afișarea de pe site-ul NT TV
- Afișarea de pe site-ul primăriei Nădlac
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.39/27.02.2007 privind aprobarea

Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale
- Prevederile Legii nr.571/2003- Codul Fiscal, cu modificările şi

completările ulterioare
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
- Prevederile art. 27-30 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

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
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- avizul favorabil 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) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă taxele speciale pentru Piaţa Agroalimentară şi Piaţa Obor
pentru anul 2014, 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 2014, 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 2014, conform anexei
nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către
compartimentul protecţie civilă din cadrul primăriei, în afara situaţiilor de urgenţă,
pentru anul fiscal 2014, 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
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. Utilizarea scării extensibile pentru interven
e. Interven pompierilor la înăl degajarea zăpezii și/sau a

ghe
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, pentru anul fiscal 2014,  prevăzute în anexele nr.5-6 la
prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă taxele speciale pentru închirierea salii mici și a sălii mari a
Casei de Cultură, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se aprobă taxele speciale pentru serviciile prestate de către
compartimentul impozite şi taxe din cadrul primăriei, pentru anul fiscal 2014, conform
anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Se aprobă taxa specială de înregistrare a contractelor de arendare în
cuantum de 5 lei/ contract de arendare, pentru anul fiscal 2014, precum și
documentele necesare care se depun de către arendaș la data înregistrării contractului
de arendare, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie
2014.

Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului impozite şi taxe
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- compartimentului protecţie civilă
- Compartimentului urbanism
- Compartimentului administrativ- secretariat
- SVSU Nădlac
- Casei de Cultură
- Serviciului comunitar local de evidenţă a persoanelor
- cetăţenilor, prin afişare
- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



ANEXA NR.1 LA HCL NR.167/30.12.2013

TAXE SPECIALE
pentru Piaţa Agroalimentară şi Piaţa Obor pentru anul fiscal 2014

Nr.
crt.

Specificaţia Taxa/UM
pe anul 2014

1 Rezervarea unui mp platou piaţă 12,00 lei /mp/6 luni
2 Taxă pentru ocuparea platoului necesar vânzării produselor  agricole 1,00 lei /mp/zi
3 Taxă pentru ocuparea platoului necesar vânzării altor produse decât agricole 1,50 lei /mp/zi
4 Rezervarea unui loc auto 120,00 lei /6 luni
5 Taxă pentru ocuparea unui loc auto fără rezervare 15,00 lei /zi
6 Taxă pentru ocuparea unui loc auto cu rezervare 10,00 lei /zi
7 Rezervare masă 60,00 lei /6 luni
8 Taxă pentru ocuparea unei mese pentru vânzarea produselor agricole -

- dar nu mai puţin de
4,00 lei /masă/zi

2,00 lei /persoană
9 Taxă pt. ocuparea unei mese necesare vânzării altor produse decât agricole

- dar nu mai puţin de
6,00 lei /masă/zi

2,00 lei / persoană
10 Rezervarea spaţiului necesar vânzării produselor lactate şi alimentare în clădirea  pieţei formată dintr-o

fereastră cu 3 locuri
120,00 lei /6 luni

11 Taxă pentru ocuparea unui loc la fereastră fără rezervare + 1 cântar/fereastră 6,00 lei / zi
12 Taxă pentru ocuparea unui loc la fereastră cu rezervare + cântar 4,00 lei /zi
13 Taxă pentru închirierea unui cântar 5,00 lei /zi
14 Taxă pentru închirierea greutăţilor 0,50 lei /buc/zi
15 Taxă pentru vânzarea de animale mici şi păsări:

- găini, curci, gâşte, iepuri şi altele
- pui de o zi

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

16 Taxă pentru vânzarea de animale mici
- porci 0-6 luni, oi, caprine
- porci peste 6 luni

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

17 Taxă intrare camioane cu marfă în piaţa  3,5-7 t
- alte vehicule mai mici (A.R.O., căruţe)

1 0,00 lei /zi
5,00 lei /zi

18 Taxă utilizare grup social 1,00 lei
19 Taxă anunţ vânzare– cumpărare ( fiecare anunţ se publică de două ori/piaţă) 5,00 lei
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CONSILIUL LOCAL NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

S.P.C.L.E.P. NADLAC
NR.__________DIN___________2013

R E F E R A T

Subsemnata Leginszki Susana-Mihaela,inspector în cadrul SPCLEP
Nădlac,prin prezentul referat propun instituirea unor taxe speciale :

 -Pentru oficierea unei căsătorii în zilele libere(nelucrătoare) precum şi
sarbători legale 100 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 04.11.2013

SEMNATURA,



Anexa nr.2
la HCL nr.167 din 30.12.2013

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

Nr.crt Denumire taxă Cuantumul taxei aprobat
pentru anul fiscal 2014

1. Pentru oficierea unei căsătorii în
zilele nelucrătoare şi sărbători legale

100 lei

2. Eliberarea de dovezi privind
înregistrarea unui act de stare civilă

30 lei

3. Taxa informare  persoana din
Registrul National de Evidenta a
Persoanei

30 lei

4. Taxă eliberare duplicat certificat de
divorţ

50 lei

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

LUPȘA EUGEN SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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Anexa nr.3 la H.C.L. nr.167/30.12.2013

Taxe speciale
pentru serviciile prestate de către compartimentul urbanism

pentru anul fiscal 2014

Nr.

crt.
Denumite taxă

Cuantumul taxei

anul fiscal 2014

1 Taxă  eliberare adeverinţe pentru corectare/notare
adresă, corectare/notare adresă, corectare/notare
suprafaţă, evidenţiere construcţii în C.F.

24,00 lei

2 Taxă pentru eliberare planuri de situaţie sc. 1:200-
1:500 privind bunurile imobile

0,19 lei/mp/teren

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



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
PROTECŢIE  CIVILĂ

Anexa nr.4 la HCL nr.167/30.12.2013

Taxe speciale
pentru deservire, la cererea persoanelor fizice sau juridice, în afara

situaţiilor de urgenţă, determinate de natură sau de accidente

Nr.
crt. Denumire taxă / Felul prestaţiei

Cuantumul taxei in
lei/oră pentru anul 2014

1. Pomparea apei şi altor lichide
nepericuloase, nepoluante în sau
din, anumite locuri, fără încălcarea
legilor din domeniul mediului

25,00

2. Doborâre şi fasonare de arbori, cu
aprobarea scrisă, a
compartimentului de mediu.

19,00

3. Furnizare de energie electrică, de la
grup electrogen, de 220V/50Hz-
7Kw

26,00

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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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

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:

Pentru anul 2014:
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, 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 PS 12RI

d. Utilizarea scării extensibile pentru intervenţii la înâlţimi.
e. Intervenţia pompierilor la înâlţimi pentru degajarea zăpezii şi/sau a gheţii de

pe clădiri sau obiectelor, păsărilor, animalelor;
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, după cum urmează:
1. Costurile de utilizare a autospecialei de stingere a incendiilor pentru serviciile
menţionate la punctual I lit.a.1) din referat, calculate cu formula din anexa nr.1 la
prezentul referat, sunt în cuantum de 385 lei/oră/km cu autospeciala Magirus Deutz şi
466 lei/oră/km cu autospeciala Roman APCAT 12215 DFA.
3. Costurile de utilizare a autospecialei de stingere a incendiilor pentru intervenţii de

situaţii de urgenţă la bunurile persoanelor fizice şi juridice, care nu sunt plătitori de
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taxe şi impozite la bugetul local sunt în sumă de 385 lei/oră/km, respectiv 466
lei/oră/km şi se fac vinovate de aceste fapte.

4. Costul transportului apei cu autospeciala de stins incendii în sumă de 324 lei/oră/km
cu Magirus şi  405 lei/oră/km cu Roman APCAT.

5. Costul evacuării apei din subsolurile clădirilor sau din fântăni, desfundarea podeţelor
cu autospeciala de stins incendii în cuantum de 334 lei/oră/km cu Magirus şi 415
lei/oră/km cu Roman APCAT.

6. Costul de utilizare a motopompei transportabile Skoda PS 12RI în sumă de 62 lei/oră
de funcţionare. Calcul costului de utilizare este prezentat în anexa nr.2.

7. Costul de utilizare a cisternei de 8.000 litri pentru transportul apei este de 10 lei/oră.
8. Costul intervenţiei pompierilor la înâlţimi pentru degajarea zăpezii şi∕sau a gheţii de

pe clădiri sau obiectelor, păsărilor, animalelor este de 25 lei/oră/pompier.
Nivelul taxelor propuse pe anul 2014 faţă de taxele stabilite pentru anul 2013, se prezintă
astfel:
- taxa de utilizare a autospecialei nu se modifică
- cuantumul taxei de utilizare a motopompei PS 12RI se menţine la 62 lei /oră.
- se modifică taxa pentru activităţi de supraveghere a respectării măsurilor de apărare
împotriva incendiilor la 14 lei/oră/persoană ce reprezintă media îndemnizaţia pompierilor
voluntari pentru activităţi desfăşurate stabilită de consiliul local.
- taxa de utilizarea a cisternei rămâne neschimbată la 10 lei/oră;
- taxa pentru intervenţia pompierilor pentru lucrări la înâlţimi pentru degajarea zăpezii

şi/sau a gheţii de pe clădiri sau obiectelor, păsărilor, animalelor se modificî de la 20 lei/oră la 25
lei /oră ca urmare a creşterii indemnizaţiei pompierilor voluntari.

- taxa de utilzare a scării extensibile fără personalul serviciului voluntar, rămâne
neschimbată în cuantum de 10 lei/oră;

Semnătura
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ANEXA NR. 1

CALCULUI COSTUL DE UTILIZARE A AUTOSPECIALEI PENTRU STINGERE A
INCENDIILOR

I.Costul de utilizare a autospecialei de stins incendii marca Magirus Deutz
170D se calculează astfel:

       

km

CpCodNodCofNofCîkmCkmNkmCtp

lei/ora/38597,6741,601

5,24214,9079,521
100

1
100





în care:
Ctp - costul total al prestaţiei pentru 1 oră de funcţionare şi 1 km
parcurs;
Nkm - nr. de km efectiv prestaţi;
Ckm - costul pentru 100 km parcurşi;
Cîkm - costul pentru întreţinerea utilajului la 100 km parcurşi
Nof - nr. orelor de funcţionare al utilajului
Cof - costul pentru funcţionare o oră a utilajului;
Nod - nr. orelor de punere Ia dispoziţie a utilajului;
Cod - costul pentru o oră de punere în funcţiune ;
Cp - cheltuieli de personal;

Ckm = Ccc+Cuc+Cuz = 172,76 + 0,168 + 349 = 521,9 lei/100 km

în care:
Ccc - costul combustibilului consumat la 100 km;
Cuc - costul uleiului consumat la 100 km;
Cuz - costul uzurii autospecialei la 100 km;

Ccc = Plc x Ncc = 6,17 x 28 = 172,76 lei

Plc - preţul cu amănuntul al unui litru de carburant;
Ncc - norma tehnică de consum carburanţi la 100 km( calculată

conform anexei I la normativul III din Ordinul ministerului de interne nr.
2370/1985)

Cuc = Plu x Ncu = 21 x 0,80% = 0,168 lei

unde:
Plu - preţul cu amănuntul a unui litru de ulei,
Ncu - norma tehnică de consum de ulei (calculată conform anexei 2 la

normativul II din O.M.I. nr. 2370/1985)
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lei349907400
260000

1100100






 Vut

Rc
CeCuz

Vut = 200000 x 4,5370 = 907400 lei

curs leu – euro de 4,5370 din 30.10.2012

Ce - coeficient pentru determinarea rulajului echivalent (conform
anexei nr.2 Ia normativul III din Ordinul ministerului de interne nr.
2370/1985);

Rc - 260.000 km Ec (norma de rulaj orientativă pentru declasarea şi
casarea utilajului);
Vut - valoarea de înlocuire (reactualizată) a utilajului;

Cîkm = 0,1% din Vut = 0,1% x 907400 = 907,4 lei
Cof = Ccof + Cuof + Cuzof = 61,7 + 6,3 + 174,5 = 242,5 lei

Ccof - costul carburantului pentru o oră de funcţionare;
Cuof - costul uleiului pentru o oră de funcţionare;
Cuzof - costul.uzurii utilajului pentru o oră de funcţionare;

Cc of = Plc x Ncof = 6,17 x 10 = 61,7 lei

unde:
Ncof - norma de consum carburant la o oră de funcţionare (conform

anexei I la normativul 111 din Ordinul ministrului de interne nr. 2370/1985)

Cuof = Plu x Nuof = 21 x 0,30 = 6,3 lei

unde:
Nuof - norma de consum ulei la o oră de funcţionare (conform anexei 2

la normativul III din O.M.I. nr. 2370/1985)

Vut 907400
Cuzof = = = 174,5

RC 260000
50 50

Cod = Ca x Ct = 8,63 x 7 = 60,41 lei
unde :

Ca - costul amortizării pentru o oră de punere la dispoziţia;
Ct - coeficient de tehnicitate.

63,8
2436512

907400
24365








Na
VutCa
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unde:
Na = durata normală de serviciu (conform H.G.R. nr. 2139/2004)

Cp = Nop x (Idm x np) = 1 x (9,71 x 7) = 67,97 lei/oră

unde:
Nop – numărul orelor prestate de către personalul de intervenţie;
Idm – indemnizaţia medie pe oră a pompierilor;
Np - numărul pompierilor din formaţia de intervenţie

II.Costul de utilizare a autospecialei de stins incendii marca Roman APCAT
12215 DFA se calculează astfel:

       

km

CpCodNodCofNofCîkmCkmNkmCtp

lei/ora/465,6597,6741,601

21,32214,907599
100

1
100





în care:
Ctp - costul total al prestaţiei pentru 1 oră de funcţionare şi 1 km
parcurs;
Nkm - nr. de km efectiv prestaţi;
Ckm - costul pentru 100 km parcurşi;
Cîkm - costul pentru întreţinerea utilajului la 100 km parcurşi
Nof - nr. orelor de funcţionare al utilajului
Cof - costul pentru funcţionare o oră a utilajului;
Nod - nr. orelor de punere Ia dispoziţie a utilajului;
Cod - costul pentru o oră de punere în funcţiune ;
Cp - cheltuieli de personal;

Ckm = Ccc+Cuc+Cuz = 249,88 + 0,168 + 349 = 599 lei/100 km

în care:
Ccc - costul combustibilului consumat la 100 km;
Cuc - costul uleiului consumat la 100 km;
Cuz - costul uzurii autospecialei la 100 km;

Ccc = Plc x Ncc = 6,17 x 40,50 = 249,88 lei

Plc - preţul cu amănuntul al unui litru de carburant;
Ncc - norma tehnică de consum carburanţi la 100 km( calculată

conform anexei I la normativul III din Ordinul ministerului de interne nr.
2370/1985)

Cuc = Plu x Ncu = 21 x 0,80% = 0,168 lei
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unde:
Plu - preţul cu amănuntul a unui litru de ulei,
Ncu - norma tehnică de consum de ulei (calculată conform anexei 2 la

normativul II din O.M.I. nr. 2370/1985)

lei349907400
260000

1100100






 Vut

Rc
CeCuz

Vut = 200000 x 4,5370 = 907400 lei

curs leu – euro de 4,5370 din 30.10.2012

Ce - coeficient pentru determinarea rulajului echivalent (conform
anexei nr.2 Ia normativul III din Ordinul ministerului de interne nr.
2370/1985);

Rc - 260.000 km Ec (norma de rulaj orientativă pentru declasarea şi
casarea utilajului);
Vut - valoarea de înlocuire (reactualizată) a utilajului;

Cîkm = 0,1% din Vut = 0,1% x 907400 = 907,4 lei
Cof = Ccof + Cuof + Cuzof = 135,74 + 11,97 + 174,5 = 322,21 lei

Ccof - costul carburantului pentru o oră de funcţionare;
Cuof - costul uleiului pentru o oră de funcţionare;
Cuzof - costul.uzurii utilajului pentru o oră de funcţionare;

Cc of = Plc x Ncof = 6,17 x 22 = 135,74 lei

unde:
Ncof - norma de consum carburant la o oră de funcţionare (conform

anexei I la normativul 111 din Ordinul ministrului de interne nr. 2370/1985)

Cuof = Plu x Nuof = 21 x 0,57 = 11,97 lei

unde:
Nuof - norma de consum ulei la o oră de funcţionare (conform anexei 2

la normativul III din O.M.I. nr. 2370/1985)

Vut 907400
Cuzof =                   = = 174,5

RC 260000
50                  50

Cod = Ca x Ct = 8,63 x 7 = 60,41 lei
unde :

Ca - costul amortizării pentru o oră de punere la dispoziţia;
Ct - coeficient de tehnicitate.
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63,8
2436512

907400
24365








Na
VutCa

unde:
Na = durata normală de serviciu (conform H.G.R. nr. 2139/2004)

Cp = Nop x (Idm x np) = 1 x (9,71 x 7) = 67,97 lei/oră

unde:
Nop – numărul orelor prestate de către personalul de intervenţie;
Idm – indemnizaţia medie pe oră a pompierilor;
Np - numărul pompierilor din formaţia de intervenţie

NOTĂ:
1. La costurile de utilizare a autospecialelor se adaugă: costul apei utilizate
pentru intervenţie şi/sau a mijloacelor de stingere consumate ( substanţa
stingătoare) alta decât apa;
2. Costul prestaţiei pentru un timp diferit de 1 oră sau pe distanţă mai mare
de 1 km, se calculează proporţional cu timpul prestat/distanţa efectiv
parcursă.
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ANEXA nr.5 la
HCL

Costul de utilizare a motopompei transportabile Skoda PS 12RI

Ctp = Nof x Cof + Nod x Cp = 1 x 54,78 + 1 x 6,44 = 61,22 lei/oră ≈62 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: 6,98 lei/oră

Cof = Ccof + Cuof = 53,10 + 1,68= 54,78 lei

Ccof -costul carburantului pentru o oră de funcţionare;
Cuof - costul uleiului pentru o oră de funcţionare;

Ccof = Plc x Ncof = 5,90 x 9 litrii/h =53,10 lei

unde:   Plc – preţul cu amânuntul a unui litru de carburant ( benzină 5,90 lei/l);
Ncof -norma de consum carburant la o oră de funcţionare

Cuof = Plu x Nuof = 21 lei x 0,08 = 1,68 lei/oră

unde:   Plu – preţul cu amânuntul a unui litru de ulei:21 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: 6,44 lei/oră
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ANEXA nr.5 la HCL nr.167/30.12.2013

Taxele serviciilor îndeplinite de Serviciul voluntar pentru situaţii de
urgenţă Nădlac pe anul 2014

Nr.
crt. Denumirea taxei/Tipul prestaţiei

Cuantumul taxei

1. Magirus Deutz APCAT Roman

*Utilizarea autospecialei de stins incendii Magirus pentru stingerea
incendiilor sau la alte situaţii de urgenţă, 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).

385 lei/oră/km 466 lei/oră/km

2. * Transportul apei cu autospeciala de stins incendii 324 lei/oră/km 405 lei/oră/km

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

334 lei/oră/km 415 lei/oră/km

Activităţi fără utilizarea autospecialelor de stins incendii

4. Utilizarea motopompei transportabile PS 12 RI 62 lei/oră

5. Utilizarea cistenei de 8000 l pentru transportul apei 10 lei/oră

6. Utilizarea scării extensibile fără personalul serviciului 10 lei/oră

7 Intervenţia pompierilor pentru lucrări la înâlţimi pentru degajarea
zăpezii şi/sau a gheţii de pe clădiri sau obiectelor, păsărilor,
animalelor

25 lei/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.

14 lei/oră/persoană

NOTĂ:
1. Costul prestaţiei cu autospeciala de stins incendii pentru timp diferit de 1 oră

sau pe alta distanţa decât 1 km, se calculează proporţional cu timpul
prerstat/distanţa efectiv parcursă.

2. *La costurile de utilizare a autospecialei se adaugă costul apei folosite.
3. Taxa de utilizare a autospecialei de stins a incendii la intervenţii în situaţii de urgenţă

la bunurile persoanelor fizice sau juridice, care nu sunt plătitori de taxe şi impozite la
bugetul local, este aceea de la punctual 1 din anexă, la care se adaugă costul apei
consumate pentru intervenţie şi/sau costul mijloacelor de stingere consumate
( substanţe stingătoare).

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



10



1

Primăria Oraşului Nădlac
Serviciul  Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac
Nr......... din ........... 2013

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 care: 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
urgenta voluntare se asigura din bugetele locale.

În cadrul structurii serviciului voluntar funcţionează echipajul mobil de
urgenţă de prim ajutor medical calificat SMURD.

- Potrivit art. 93 punct. 51 din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, 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 de protocoale
de colaborare încheiate între spital în structura căruia se află respectiva unitate
de primire a urgenţelor şi primărie.

- de asemenea potrivit Ordinul 606/2008 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a art. 93 din Legea nr.95/2006, art. 7 „ cheltuielile de funcţionare 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” .
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Pentru susţinerea finanţării cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a celor
două activităţi de apărare împotriva incendiilor şi de prim ajutor calificat prin
echipajul mobil de urgenţă SMURD din structura Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă Nădlac, propun instituirea taxelor speciale prevăzute în anexa
nr.1 la prezentul referat, iar veniturile din aceste taxe speciale să fie utilizate
doar pentru finanţarea acestor două activităţi.

Menţionez faptul că propunerile pentru taxele speciale, pentru finanţarea
cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor se stabilesc pe
gospodărie funcţie de zona în care se află aceasta, iar pentru activitatea de prim
ajutor medical de urgenţă taxa se va stabili funcţie de numărul de persoane din
gospodărie.

Propunerile de taxe speciale pentru susţinerea finanţării acestor două
activităţi sunt prevăzute în anexa la prezentul referat. Nivelul acestora este
acelaşi ca şi în anul 2013, doar ultima categorie pericolului de incendiu E va avea
două sub categorii E1 şi E2.

Data:................ Semnătura
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ANEXA nr.6 la HCL
nr.167/30.12.2013

TAXE SPECIALE
propuse pentru anul 2014 destinate susţinerii finanţării cheltuielilor de

întreţinere şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă Nădlac

I. Taxe pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor.
(1) Pentru anul 2014 se propune cuantumul taxei speciale destinat

finanţării cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare al Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă, să fie stabilită pe gospodărie în funcţie de zona
dispunere:
Zona A 14 lei/ gosp./an.
Zona B 16 lei/ gosp./an
Zona C 18 lei/ gosp./an
Zona D 20 lei/ gosp./an
Rezultă o medie a taxei de 17 lei /gosp./an, raportat la 2991 de
gospodării totalul taxei pentru persoane fizice este de 50847 lei.

(2) Pentru anul 2014 se propune cuantumul taxei speciale pentru operatori
economici, după cum urmează:
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 suma datorată de persoane juridice să fie de 20000 lei.

(3) Încadrarea în categoria pericolului de incendiu se face conform planul
de intervenţie pentru stingerea incendiilor deţinut de unitate sau în baza altor
documente prevăzute de lege avizate 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 şi 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 operatorilor economici.

(4.2) Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la bunurile aparţinând
unităţilor cărora a fost stabilită taxa specială conform punctului (2) vor fi
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suportate de către aceştia, dacă nu au achitat taxa specială pentru anul în curs,
dacă legea nu prevede altfel.

(4.3) Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor în sectorul de
competenţă al 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) Taxa specială pentru activităţile prevăzute la aliniatul (4.2) şi (4.3) se
stabileşte prin hotărârea consiliului local.
II.Taxe pentru activitatea de prim ajutor calificat desfăşurată de
echipajului SMURD datorată de persoane fizice

(5) Taxa specială pentru susţinerea finanţării echipajului mobil de urgenţă, se
propune a fi în cuantum, după cum urmează:
- 10 lei/an pentru 1 persoană;
- 18 lei/an pentru 2 persoane;
- 25 lei/a pentru 3 persoane;
- 32 lei/an pentru 4 persoane şi mai multe persoane.
III. Plata taxelor speciale

(6) Taxele speciale prevăzute la punctul (1) , (2) şi (5) se achită după cum
urmează: până la 31 martie şi 30 septembrie al anului 2014. Dacă această dată
cade într-o zi nelucrătoare termenul se consideră prima zi lucrătoare.

(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 Compartimentul  Impozite şi
Taxe 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 Compartimentul  Impozite şi Taxe va
înainta înştiinţări de plată persoanelor juridice privind cuantumul taxei speciale
stabilite şi condiţiile de plată.

(14). Încasarea taxelor speciale se face de către Compartimentul Impozite
şi taxe al Primăriei oraşului Nădlac. Plata taxelor speciale se poate face şi în
contul nr.RO82TREZ02121360206XXXXX 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 serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă cu cele două structuri ale sale.

PREŞEDINTE DE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Casa de Cultura a orasului NadlacStr. 1 Decembrie nr.24e-mail:ccnadlac@yahoo.comtel:+40 257 474727
Catre, Primaria orasului Nadlac,Consiliul local al orasului Nadlac

R E F E R A TSubsemnatul Kresan Andrei ,referent la Casa deCultura , prin prezentul referat rog aprobarea majorareataxelor speciale pentru inchirierea salilor de la Casa deCultura.In urma analizarii preturilor de curent, materialelornecesare pentru curatenie si intretinere, propunurmatoarele taxe pentru inchirierea salii mici si a saliimari a casei de cultura .Anexez la acest referat tabelul cu preturile propuse.
Referent,Kresan Andrei



Taxele specialepentru închirierea sălii mici și sălii mari a Casei de Cultură
a orașului Nădlac pentru anul 2014Nr.Crt. Sala Casei deCultura Consumkw Perioada CuantumulTaxei-lei1. Sala mica 1 ora 252 ore 504 ore 1005-8 ore 1201 zi 1502. Sala mare 1-5 kw 1 ora 752 ore 1004 ore 1505-8 ore 2001 zi 2505-10kw 1 ora 852 ore 1104 ore 1605-8 ore 2101 zi 260Peste10kw 1 ora 1002 ore 1254 ore 2005-8 ore 3001 zi 400

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

LUPȘA EUGEN SECRETAR
ALEXANDRU GROS





ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

Anexa nr.8 la HCL nr.

Nr.
Crt.

Denumirea documentului solicitat Taxa aplicată-lei Taxa aplicată -lei
Persoane fizice Persoane juridice

1 Eliberare certificat atestare fiscală în max. 2 ore
de la depunerea cererii

20 25

2 Eliberarea fişei de înmatriculare auto în max.2
ore de la depunerea cererii

15 15

3

4

5

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

20

25

40

20

25

40

6 Eliberarea la  cerere a Situaţiei Patrimoniu în cel
mult 2 ore de la depunerea cererii

10 15

7 Eliberarea la cerere a unei Decizii de impunere
/Înştiinţare de plată ( care a mai fost eliberată)

15 15

8 Eliberarea la cerere a Extrasului de rol pe anul în
curs

15 25

9 Eliberare xerocopii după diferite documente din
dosarul fiscal, la cerere

5 lei/filă 5 lei/filă

Aceste taxe se datorează de către contribuabilii persoane fizice şi juridice care solicită eliberarea
documentelor menţionate în tabelul de mai  sus, înaintea termenului legal de eliberare.

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 acestă 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.



ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

Anexa nr.9 la HCL nr.167/30.12.2013

Înregistrare contracte de arendare având ca obiect bunuri destinate
exploatării agricole:

Acte necesare:

1. Contract arendare - 3 exemplare originale (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, carte funciară sau un act din care să rezulte
modul de deţinere al bunului – contract de vânzare-cumpărare, contract de
donaţie, etc)- în copie;

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 eviden in cadrul primăriei ( se face men
un exemplar al contractului de arendare, exemplar care se re
primăria orașului Nădlac, prin confirmarea de către func
compartimentului de eviden
cuno

4. BI/CI/CUI- proprietar si arendas- în copie

5. dovada achitare taxă inregistrare contract de arendare de catre arendas la
primăria orașului Nădlac (chitanta eliberată de către compartimentul impozite
și taxe din cadrul primăriei- în copie)- 5 lei/ contract de arendare ( în situa
în care se înregistrează la aceeași dată mai multe contracte de arendare, se
întocmește o singură chitan
arendare supuse înregistrării la data respectivă).
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