
Anexa 1 la HCL nr____./ ______.2009 

VALOAREA DESPĂGUBIRILOR PENTRU DISTRUGEREA ŞI DEGRADAREA BUNURILOR DE 
PE  DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL ORAŞULUI NĂDLAC 

ŞI PENTRU OCUPAREA ABUZIVĂ DE TERENURI 

NR. 
CRT.             CATEGORII DISTRUGERI, DEGRADĂRI  BUNURI VALOARE 

1                  Distrugerea a 1 mp stradă pavată                                                          120 lei 
2                  Distrugerea a 1 mp stradă asfalată                                                        220 lei 
3                  Distrugerea a 1 mp stradă betonată                                                      200 lei 
4                  Distrugerea a 1 mp stradă 120 lei 
5                  Distrugerea a 1 ml împrejmuire din lemn                                             132 lei 
6                  Distrugerea a 1 ml împrejmuire din prefabricate beton 170 lei 
7                  Distrugerea a 1 ml împrejmuire plasă sârmă pe ramă                         120 lei 
8                  Distrugerea a 1 ml împrejmuire gard viu 70 lei 
9                  Distrugerea a 1 mp zona verde 120 lei 
10                Distrugerea unei bănci                                                                            300 lei 
11                Distrugerea unui scaun                                                                           230 lei 
12                Distrugerea unui coş pentru colectat hârtie                                          170 lei 
13                Distrugerea unui vas pentru flori, din beton                                         108 lei 
14                Distrugerea unui vas pentru flori, mozaicat                                          228 lei 
15                Distrugerea unui arbore cu diametru între  10 cm – 20 cm 180 lei 
16                Distrugerea unui arbore cu diametru peste 20 cm                                300 lei 
17                Distrugerea unui semn de circulaţie                                                      150  lei 
18                Distrugerea unui semn de orientare sau dirijare                                  300 lei 
19                Deteriorarea fântânilor şi cişmelelor publice                                         250 lei/buc 
20                Degradarea suprafeţelor pietonale mozaicate                                        170 lei/mp 
21                Degradarea capacelor la căminele de vizitare, necarosabile                 250 lei/buc 
22                Degradarea capacelor la gurile de scurgere pentru colectarea apelor pluviale 

200 lei / buc 
23                Degradarea capacelor carosabile la căminele de vizitare                       300 lei/buc 
24                Ocuparea abuzivă de teren în vederea cultivării de legume sau 

includerea în curţi                                                                                      2 lei/mp/zi 
25                Ocuparea abuzivă de teren în vederea comercializării 

ambulante a produselor agroalimentare sau industriale: 
 târguri                                                                                                     10 lei/mp/zi 
 trotuare şi spaţii verzi 18 lei/mp/zi 

26                Ocuparea abuzivă de teren cu construcţii provizorii pentru 
comercializarea de bunuri                                                                          6 lei/mp/zi 

27                Ocuparea de teren domeniu public al oraşului Nădlac cu 
autovehicule oferite spre vânzare                                               50 lei/autovehicul / zi


