
CJUDEŢUL ARAD       
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC                    
A/4 

HOTĂRÂREA Nr. 82 
Din 25.05.2004 

privind stabilirea taxelor speciale pe anul 2005 în vederea finanţării cheltuielilor de întreţinere şi 
funcţionare a Serviciului public de pompieri civili al oraşului Nădlac 

 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.05.2004, 
 Având în vedere: 

- Nota de fundamentare privind propunerile pentru stabilirea taxelor speciale destinate 
finanţării cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a S.P.P.C.Nădlac pe anul 2005. 

- Hotărârea Consiliului local nr.36/1998 privind înfiinţarea şi organizarea S.P.P.C.Nădlac. 
- Hotărârea Consiliului local nr.66/2003 privind reorganizarea Serviciului public de 

pompieri civili Nădlac. 
- Prevederile art.26 din Ordonanţa de Urgenţă nr.45/2003 privind finanţele publice locale. 
- Prevederile art.282 şi art.288 din Legea nr.571/2003- Codul Fiscal 
- Prevederile pct.192-196, pct.224, lit.c din Normele Metodologice de aplicare a Legii 

nr.571/2003  
- Prevederile art.12, alin.1, lit."b" şi lit."d" din Ordonanţa Guvernului României  nr.60/1997 

privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
- Prevederile art.38(2), lit."d" din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001. 
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi 

de disciplină. 
- Votul a 14 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 

Consiliului local un număr de 14 consilieri. 
 În temeiul art.46(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.1.  Pentru anul 2005 se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru finanţarea cheltuielilor 
de întreţinere şi funcţionare a Serviciului Public de Pompieri Civili Nădlac al oraşului Nădlac în 
cuantum de 0,060 % din valoarea de impozitare a clădirilor proprietatea persoanelor fizice 
corespunzătoare anului 2004 conform legii.  
 Art.2. (1) Pentru anul 2005 se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru agenţi 
economici,societăţi comerciale şi alte unităţi cu scop lucrativ după cum urmează: 
 a) Pentru categoria  "A-B" de pericol de inendiu    5.500.000 lei/an 
 b) Pentru categoria " C " de pericol de incendiu              3.950.000 lei/an 
 c) Pentru categoria  " D " de pericol de incendiu              3.000.000 lei/an 
 d) Pentru categoria  " E1" de pericol de incendiu   1.200.000 lei/an 
    " E2" de pericol de incendiu                 650.000 lei/an 
          (2) Încadrarea în categoria pericolului de incendiu se face conform planurilor de 
intervenţie sau altor documente prevăzute de lege avizate de Grupul de pompieri Militari "V.Goldiş" 
Arad,iar în lipsa acestora încadrarea se va face din oficiu de către Serviciul Public de Pompieri Civili 
al oraşului Nădlac. 
 Art.3. În contul taxei speciale stabilite la art.2 din prezenta hotărâre S.P.P.C.Nădlac va 
suporta cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la bunurile aparţinând agenţilor 
economici,societăţilor comerciale şi unităţi cu scop lucrativ,dacă la data intervenţiei aceştia au 
achitat la zi  taxa specială datorată. 
 Art.4. (1) Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la bunurile aparţinând unităţilor 
cărora a fost stabilită taxa specială conform art.2 vor fi suportate de către aceştia,dacă la data 
intervenţiei nu au achitat la zi taxa specială ,dacă legea nu prevede altfel. 
       (2) Determinarea cheltuielilor privind costul intervenţiei se face conform anexei nr.1 
la hotărâre. 



       (3) Determinarea cheltuielilor pentru  prestările servicii cuprinse în anexa nr.2 
efectuate de de către S.P.P.C. Nădlac se face conform anexei nr.1. 
 Art.5.  (1) Pompierii voluntari din cadrul S.P.P.C.Nădlac vor primii compensaţii în bani 
pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul 
serviciului. 
            (2) Cuantumurile orare ale compensaţiei prevăzute la alin.(1) se stabilesc funcţie de 
salariile de bază a personalului contractual din sectorul bugetar stabilite prin actele normative în 
vigoare, astfel: 
 a) Pentru funcţia de şef serviciu ,corespunzător funcţiei de inspector  I A . 
 b) Pentru celelalte funcţii prevăzute în statul de funcţii a serviciului, corespunzător funcţiei de 
pompier . 

(3) Pentru activităţile de intervenţii în caz de incendiu la cuantumul orar se acordă un spor  
100%. 

        (4)  În cursul anului pompierilor voluntari, memrilor cercului “Prietenii Pompierilor” şi 
membrilor fanfarei din cadrul serviciului public de pompieri se pot acorda premii din cheltuieli cu 
salariile.Premiile se pot acorda celor care au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate. 
 Art.6. (1) Taxele speciale prevăzute la art.1 şi art.2 se achită trimestrial după cum urmează:15 
martie,15 iunie,15 septembrie şi 15 noiembrie.Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare termenul 
se consideră prima zi lucrătoare. 
          (2) Pentru achitarea în totalitate a taxelor speciale până la data de 15.03.2004 se acordă 
o bonificaţie de 10 %din suma datorată atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice. 
 Art.7. Pentru neachitarea la termenele prevăzute la art.6(1) se datorează majorări de 
întârziere pentru fiecare zi de întârziere conform prevederilor legale. 
 Art.8. (1) Stabilirea taxelor speciale se face de către Compartimentul  Impozite şi Taxe a 
Primăriei oraşului Nădlac. 
           (2) 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. 
 Art.9. (1) Dacă în timpul anului persoanele juridice îşi încetează sau întrerup 
activitatea,aceştia pot solicita,prin cerere scrisă,în baza documentelor eliberate de organele în drept 
din care să rezulte că şi-au încetat sau întrerupt activitatea,suspendarea de la plata taxei speciale. 
           (2) Cererea de suspendare de la plata taxei speciale se aprobă de către consiliul local. 
        (3) Cuantumul taxei speciale pentru persoanele juridice aflate în situaţia prevăzută la 
alin.(1) se stabileşte proporţional până la data de la care s-a aprobat suspendarea plăţii taxei speciale. 
 Art.10. Primăria oraşului Nădlac prin Compartimentul  Impozite şi Taxe va înainta înştiinţări 
de plată persoanelor juridice privind cuantumul taxei speciale stabilite,condiţiile de plată şi o copie a 
prezentei hotărâri. 
 Art.11. Încasarea taxelor speciale se face de către Compartimentul Impozite şi taxe a 
Primăriei oraşului Nădlac.Plata taxelor speciale se poate face şi în contul nr.28310201 deschis la 
Trezoreria Nădlac. 
 Art.12. Veniturile obţinute din taxele speciale se utilizează integral pentru acoperirea 
cheltuielilor efectuate pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a serviciului public 
de pompieri civili. 
 Art.13. Împotriva prezentei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 
zile de la afişarea acesteia. 
 Art.14. Prezenta hotărâre se comunică: 
 - primarului oraşului Nădlac. 
 - cetăţenilor, prin afişare . 
 - Serviciului public de pompieri civili Nădlac. 
 - Compartimentul Impozite şi taxe din cadrul primăriei. 
 - Compartimentului Resurse umane din cadrul Primăriei. 
 - Prefecturii Judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios. 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  CONTRSEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
                       Moruzi Mihai                   Alexandru Gros 



 
                            

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC               Anexa nr. 1 
         la H.C.L. nr. 82/25.05.2004 
 
 
 

MODUL DE DETERMINARE A TARIFELOR 
DE UTILIZARE A AUTOSPECIALELOR ŞI UTILAJELOR 

DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 
 
 
 Determinarea tarifelor de utilizare a autospecialelor şi utilajelor de prevenire şi stingerea 
incendiilor se efectuează astfel: 
  
  Nkm 
 Ctp =             ( Ckm +Cî km) +Nof ( Cof +Cî of) + Nod  x Cod +Css  

  100 
în care: 
 Ctp   -costul total al prestaţiei; 
 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 fumcţionare al utilajului ; 
 Cof  -costul pentru funcţionare  o oră a utilajului; 
 Nod  -nr.orelor de punere la dispoziţie a utilajului; 
 Cof  -costul pentru o oră de funcţiunare; 
 Ciof  -costul pentru întreţinerea utilajului la o oră de funcţionare; 
 Cod  -nr. orelor de punere la dispoziţie a utilajului; 
 Cod  -costul pentru o oră de punere în funcţiune ; 
 Css   -costul substanţelor stingătoare şi materialelor specifice care se consumă în timpul 
folosirii autospecialelor şi utilajelor puse la dispoziţie; 
 
 Ckm = Ccc  + Cuc + Cuz   

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 

  
 Plc -preţul cu amănuntul al unui litru de carburant ; 
 Ncc -norma tehnică de consum carburanţi la 100 km( calculată conform anexei 1la 
normativul III din Ordinul ministerului de interne nr.2370/1985) 
 Cuc = Plu x Ncu 

unde : 
 Plu - pre'ul cu am\nuntul 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) 
  
 
       100 x Ce  
 Cuz =             x  Vut 

          Rc 



  
 Ce  - coeficient pentru determinarea rulajului echevalent (conform anexei nr.2 la 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; 
 Cîm - 0,1% din Vut. 
 
 Cof  = Ccof + Cuof + Cuzof 

 
 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; 
 
 Ccof = Plc x Ncof, 
unde: 
 Ncof -norma de consum carburant la o oră de funcţionare (conform anexei 1 la normativul III 
din Ordinul ministrului de interne nr.2370/1985) 
 
 Cuof = Plc x Nuof, 
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 

 Cuzof  =  
                           Rc 

     50 
 
 Cîof  = 0,05 % din Vut 
 
 Cod = Ca  X  Ct 

unde : 
 Ca = costul amortizării pentru o oră de punere la dispoziţia ; 
 Ct =coeficient de tehnicitate. 
 
        Vut 

 Ca =  
  Na x 365 x 24 
 unde: 
 Na = durata normală de serviciu (conform H.G.R. nr.964/23.12.1998)                   
 

 
Preşedinte de şedinţă 

Moruzi Mihai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC                                   Anexă nr. 2 
         la H.C.L.nr. 82/25.05.2004 
 
 
 
 
 
 

Serviciile pe care le poate presta Serviciul public de pompieri civili Nădlac 
către persoanele fizice şi juridice 

 
 
 

 1.Tranportul de apă cu autospeciala din dotarea serviciului. 
 2.Evacuarea apei din subsoluri şi făntâni cu autospeciala serviciului. 
 3.Desfundarea podeţelor şi a sistemelor de canalizare cu autospeciala serviciului. 
 
 
 
 Nota: Calculul costului prestărilor de servicii se face conform anexei nr.1. 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă 
Moruzi Mihai 
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