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HOTĂRÂREA NR.127
din 22.12.2020
privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a
altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al
orașului Nădlac, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2021
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
22.12.2020,
Având în vedere:
- inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată în referatul de aprobare,
înregistrat cu nr.5663/16.10.2020
- referatul
serviciului
buget
din
cadrul
primăriei
oraşului
Nădlac
nr.39174/16.10.2020
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
nr.5631/14.10.2020
- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.54/30.04.2020 privind privind aprobarea
nivelurilor impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei
sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi limitele amenzilor
care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației,
aplicabile în anul fiscal 2021
- procesul verbal de afișare și anunțul propriu-zis nr.5665/16.10.2020 în baza
prevederilor Legii nr.52/2003
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, actualizată
- prevederile Titlului IX, art.453-495 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
actualizată
- prevederile art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
actualizată
- prevederile OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, actualizată
- prevederile art.129, lit.b (4), lit.c din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind
Codul administrativ, actualizată
- 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.139(3), lit.c din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ, actualizată
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă nivelurile valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi
a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat
al orașului Nădlac, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2021, conform
anexelor nr.1-2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac
și se comunică către:
- cetăţeni, prin afişare
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ
RĂZVAN-FLORIN PALADIE

AI/4 ex

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
ALEXANDRU GROS

Anexa nr. 1 la HCL nr.127/22.12.2020

TABLOUL
cuprinzând nivelurile impozitelor și taxelor locale precum și limitele amenzilor care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către
Consiliul Local al Orașului Nădlac în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare
TITLUL IX – IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
I.CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozite şi taxe locale
VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART. 457 ALIN. (2), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI ŞI
CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ ANUAL, ÎN CONDIŢIILE ART. 489 ŞI RESPECTIV ART. 491 PRECUM ŞI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ
POTRIVIT ART. 493
- CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE CLĂDIRI

Art. 457 alin. (1)
Clădiri rezidențiale și clădiri anexă
Art. 457 alin. (2)
Nr. crt.

Tipul clădirii

1

2

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
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau din orice alte materiale

COTA APROBATĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020
0,095%

COTA PROPUSĂ PENTRU ANUL 2021
0,095%

Valoarea impozabilă lei/m2
pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice
art. 457 alin.(2)
VALORILE APROBATE DE CONSILIUL LOCAL
VALORILE PROPUSE PENTRU ANUL 202
PENTRU ANUL 2020
Cu instalații de apă, Fără instalații de apă, Cu instalații de apă, Fără instalații de ap
canalizare,
electrice
și canalizare, electrice sau canalizare, electrice și canalizare,
electric
încălzire
(condiții încălzire
încălzire
(condiții sau încălzire
cumulative)
cumulative)
1060

636

1100

660

318

212

330

220

nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic
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
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din
lemn, piatră naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic
E. În cazul contribuabilului 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
F. În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la
subsol,demisol şi/sau la mansardă,
utilizate în alte scopuri decât cel de
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D

3

4

5

6

212

185

220

192

133

79

138

82

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

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s
ar aplica clădirii

COTA APROBATĂ DE
CONSILIUL LOCAL PENTRU
ANUL 2020
Art. 458 Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

COTA PROPUSĂ PENTRU ANUL
2021

alin. (1) pentru clădiri nerezidențiale achiziționate, construite sau reevaluate
în ultimii 5 ani anteriori anului de referință
- alin. (3) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor
fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol
- alin. (4) pentru clădiri nerezidențiale pentru care valoarea clădirii nu poate
fi calculată conform prevederilor art. 458 alin. (1) ( clădiri nerezidențiale
nereevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului de referință)
Art. 460 Calculul impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice

1%

1%

0,4%

0,4%

2%

2%

alin. (1) pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de
persoanele juridice ( dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului
fiscal de referință)

0,2%

0,2%

-

-

alin. (2) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de
persoanele juridice( dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului
fiscal de referință)
- alin. (3) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de
persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol
- alin. (8) pentru clădirile rezidențiale și/sau nerezidențiale pentru care
proprietarul persoana juridică nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii
în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință
Art. 462 alin. (2) pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat
pentru întregul an de către contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie a
anului respectiv se acordă o bonificație de
Art. 462 alin. (2) pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat
pentru întregul an de către contribuabili persoane juridice, până la data de 31 martie
a anului respectiv se acordă o bonificație de
-

1,3%

1,3%

0,4%

0,4%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

În cazul clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare
asupra valorii care poate fi :
-valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință
-valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință
-valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori
anului de referință
În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru
suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, indicată prin declarația pe propria
răspundere, și cu condiția ca cheltuielili cu utilitățile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitate economică. În cazul în
care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nici o activitate economică, impozitul se calculează ca pentru
clădirile rezidențiale.

CAPITOLUL III. Impozitul pe teren şi taxa pe teren
Nr.
crt.

1
2

Zona din Impozitul/taxa pe teren-in cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu
cadrul
constructii
localității art. 465 alin.(2)
Nivelurile impozitului/taxei pentru anul 2020
pe rangul de
Nivelurile indexate pentru anul 2021 pe ranguri de localități
localități
lei/halei/haRangul III
Rangul III
A
7000
7000
B
5000
5000

3
4

C
D

Nr.
crt.

Zona/
Categoria de folosință

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Teren arabil
Pășune
Fîneață
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră
Teren cu ape
Drumuri și căi ferate
Teren neproductiv

Nr.
crt.

Zona/
Categoria de folosință

1
2
3
4
5

Teren cu construcții
Teren arabil
Pășune
Fâneață
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.
crt.5.1
Vie până la intrarea pe rod

5.1

3000
2000

3000
2000

Impozitul/taxa pe teren-in cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in registrul
agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii
art. 465 alin.(4)
Nivelurile aprobate pentru anul 2020
Nivelurile propuse pentru anul 2021
lei/ha-lei/haA
B
C
D
A
B
C
D
30
23
21
17
31
23
21
17
23
21
17
15
23
21
17
15
23
21
17
15
23
21
17
15
49
37
30
21
51
38
31
21
56
49
37
30
58
51
38
31
30
23
21
17
31
23
21
17
17
15
9
0
17
15
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan
Art. 465 alin.(7)
Nivelurile aprobate pentru anul 2020
Nivelurile propuse pentru anul 2021
lei/ha-lei/haZona
Zona
A
B
C
D
A
B
C
D
33
30
28
24
33
30
28
24
53
51
48
45
53
51
48
45
30
28
24
22
30
28
24
22
30
28
24
22
30
28
24
22
59
0

56
0

53
0

51
0

59
0

56
0

53
0

51
0

6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

Livadă pe rol, alta decât cea prevăzută la nr.
crt.6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu
excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani și
pădure cu rol de protecție
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

60
0
18

56
0
16

53
0
14

51
0
10

60
0
17

56
0
16

53
0
14

51
0
10

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

4

3

7

7

4

3

36
0
0

33
0
0

30
0
0

28
0
0

36
0
0

33
0
0

30
0
0

28
0
0

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o
bonificaţie de 10%, conform art. 467(2)..

CAPITOLUL IV.
Nr.
crt.
I
1
2
3
4
5

Impozitul pe mijloacele de transport

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică
Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme
cucapacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv
Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea
cilindrică de peste 1.600 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000
cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600
cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000

Impozitul pe mijloacele de transport – autovehicule art. 470 alin.(2)
Nivelurile aprobate pentru anul 2020
Nivelurile propuse pentru anul 2021

9

9

10

10

20

20

77

79

153

158

307
26

319
26

3
cm inclusiv

6
7

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
Autobuze, autocare, microbuze

8
9
II
1
1.1
1.2
2

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală
maximăautorizată de până la 12 tone, inclusiv
Tractoare înmatriculate
Vehicule înregistrate
Vehicule cu capacitate cilindrică (lei/200 cm3 )
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

32

33

20

20

5
7
159 lei/an

5
7
159 lei/an

Art. 470 alin. (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.

Nr.
crt.

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

I

Impozitul pe mijloacele de transport -autovehiculele de transport de marfă cu
masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
art. 470 alin.(5)
Nivelurile aprobate pentru anul 2020
Nivelurile propuse pentru anul 2021
- lei/an-lei/anAx (e) motor Alte sisteme de Ax (e) motor Alte sisteme de
(oare) cu sistem suspensie
pentru (oare) cu sistem suspensie pentru
de
suspensie axele motoare
de
suspensie axele motoare
pneumatică sau
pneumatică sau
echivalentele
echivalentele
recunoscute
recunoscute

Două axe
1
2
3

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

0
151
418

151
418
588

0
156
434

156
434
610

4

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

588

1332

610

1383

5
II

III

Masa de cel puțin 18 tone

588

1332

610

1383

Trei axe
1

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

151

263

156

273

2

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

263

540

273

560

3

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

540

701

560

727

4

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

701

1080

727

1121

5

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1080

1678

1121

1741

6

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1080

1678

1121

1741

7

Masa de cel puţin 26 tone

1080

1678

1121

1741

Patru axe
1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

701

710

727

737

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

710

1109

737

1150

3

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1109

1760

1150

1827

4

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1760

2611

1827

2710

5

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1760

2611

1827

2710

6

Masa de cel puţin 32 tone

1760

2611

1827

2710

Nr.
crt.

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

I

II

Impozitul pe mijloacele de transport - 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
art. 470 alin.(6)
Nivelurile aprobate pentru anul 2020
Nivelurile propuse pentru anul 2021
- lei/an- lei/anAx (e) motor
Alte sisteme de
Ax (e) motor
Alte sisteme de
(oare) cu sistem
suspensie pentru
(oare) cu sistem
suspensie pentru
de suspensie
axele motoare
de suspensie
axele motoare
pneumatică sau
pneumatică sau
echivalentele
echivalentele
recunoscute
recunoscute

2+1 axe
1
2
3

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0
0
0

0
0
68

0
0
0

0
0
70

4

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

68

156

70

162

5

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

156

365

161

378

6

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

365

472

378

489

7

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

472

851

489

883

8

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

851

1492

883

1549

9

Masa de cel puţin 28 tone

851

1492

883

1549

2+2 axe
1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

146

340

152

353

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

340

560

353

581

III

IV

V

3

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

560

821

581

852

4

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

821

992

852

1029

5

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

992

1629

1029

1691

6

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1629

2261

1691

2360

7

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2261

3433

2360

3562

8

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2261

3433

2360

3562

9

Masa de cel puțin 38 tone

2261

3433

2360

3562

2+3 axe
1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1800

2504

1868

2599

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2504

3403

2599

3532

3

Masa de cel puțin 40 tone

2504

3403

2599

3532

3+2 axe
1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1590

2208

1650

2291

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2208

3053

2291

3169

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

3053

4516

3169

4688

4

Masa de cel puțin 44 tone

3053

4516

3169

4688

904

1094

938

1135

3+3 axe
1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1094

1634

1135

1696

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1634

2601

1696

2699

4

Masa de cel puțin 44 tone

1634

2601

1696

2699

Nr.
crt.
Masa totală maximă autorizată

1
2
3
4

Până la 1 tonă, inclusiv
Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
Peste 3 tonă, dar nu mai mult de 5 tone
Peste 5 tonă

Nr.
crt.
Mijloace de transport pe apă
1
2
3
4
5
6

Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
Bărci cu motor
Nave de sport și agrement
Scutere de apă
Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP, inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv

Impozitul pe mijloacele de transport - în cazul unei remorci, al unei semiremorci
sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la art.
470 alin. (6)
art. 470 alin.(7)
Nivelurile aprobate pentru anul 2020
Nivelurile propuse pentru anul 2021
- lei-lei10
37
56
68

10
37
57
70

Impozitul pe mijloacele de transport
art. 470 alin.(8)
Nivelurile aprobate pentru anul 2020
Nivelurile propuse pentru anul 2021
- lei/anlei/an23
60
223
920
223
X
593
964
1482

23
62
231
920
231
X
615
1000
1538

7
8

d) peste 4000 CP
Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta
Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la
3000 de tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

2371
193
X
193
297

2460
200
X
200
308

520

539

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv,
se acordă o bonificaţie de 10%, conform art. 472(2).

CAPITOLUL V.

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor

Nr.
crt.

Suprafaţa pentru care se obţine
certificatul de urbanism

1
2
3
4
5
6

până la 150 m2, inclusiv
între 151 şi 250 m2, inclusiv
între 251 şi 500 m2, inclusiv
între 501 şi 750 m2, inclusiv
între 751 şi 1.000 m2, inclusiv
peste 1.000 m2

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban
art. 474 alin.(1)
Nivelurile aprobate pentru anul 2020
Nivelurile propuse pentru anul 2021
- lei-lei7
8
10
13
15
15+ 0,01 lei/ m2 pentru fiecare m2 care depășește 1000
m2

Nr.
crt.
1
2

Art. 474 alin.(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de
către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului
Art. 474 alin.(10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau
excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor
în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările
topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări

7
8
10
13
15
15+ 0,01 lei/ m2 pentru fiecare m2 care depășește 1000
m2

Nivelurile aprobate pentru anul 2020
- lei-

Nivelurile propuse pentru anul 2021
-lei-

16

16

16

16

3

4

5
6

7

8

Art. 474 alin. (14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri,
containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de
afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice
Art. 474 alin. (15) 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
Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatură stradală şi adresă
ART. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
funcţionare

9 lei pentru fiecare metru pătrat de
suprafaţă ocupată de construcţie.

9 lei pentru fiecare metru pătrat de
suprafaţă ocupată de construcţie.

14 lei pentru fiecare racord.

14 lei pentru fiecare racord.

10 lei

10 lei

22 lei

22 lei

Art. 475 alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător,
respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor
din sectorul agricol
Art. 475 alin. (3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţilor înregistrate în grupele CAEN 561 Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi
932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării
activităţilor din economia naţională - CAEN
a) pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv;
b) pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.

40 lei

40 lei

8 lei/mp
8 lei/mp dar nu mai mult de 8.000 de lei

8 lei/mp
8 lei/mp dar nu mai mult de 8.000 de
lei

CAPITOLUL VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Art. 477 alin. (5) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se stabilește în cotă de 3% din valoarea serviciilor de reclamă și publicitate ce urmează a
se încasa în urma contractului încheiat, cu excepția taxei pe valoarea adăugată.
Nr.
crt.

1

Nivelurile aprobate pentru anul 2020
- lei/mp sau fracțiune de mpArt. 478 alin.(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
a)în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
economică
b)în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj
pentru reclamă şi publicitate

Nivelurile propuse pentru anul
2021
- lei/mp sau fracțiune
de mp-

34

35

25

25

CAPITOLUL VII. Impozitul pe spectacole
Art. 481
a) cota de impozit de 2% la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau
altă manifestare muzicală, prezentarea unui film de cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;
b) cota de impozit de 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).
CAPITOLUL IX. Alte taxe locale
Art.486 alin. (2)
Taxa pentru deţinerea sau utilizarea vehiculelor lente (neînmatriculate/neînregistrate, utilizate doar in incinte, şantiere, pe câmp, transportate pe
trailere,tractate,cu excepția remorcilor, etc. ,)
1.autocositoare................................................................................................................ 45 lei/an
2.autoexcavator (excavator pe autoşasiu)........................................................................39 lei/an
3.autogreder sau autogreper............................................................................................39 lei/an
4.buldozer pe pneuri/şenile..............................................................................................39 lei/an
5.excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat
şanţuri sau excavator pe pneuri........................................................................................45 lei/an
6.freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat..................................45 lei/an
7.încărcător cu o cupă pe pneuri.......................................................................................45 lei/an
8.macara cu greifer............................................................................................................45 lei/an
9.macara mobilă pe pneuri................................................................................................45 lei/an
10.macara turn autopropulsată..........................................................................................45 lei/an
11.şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne.....................................................45 lei/an
12.tractor pe pneuri(care nu circula pe drumurile publice)...............................................45 lei/an
13.utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor....................................................45 lei/an
14.vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă.....................................18 lei/an
15.vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri................................................................45 lei/an
16.vehicul pentru marcarea drumurilor..............................................................................34 lei/an
17.vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri.......................................................................45 lei/an
18.culegătoare de porum şi altele, fără autopropulsie ……………………………………45 lei/an
19. alte vehicule utilizate în diverse domenii de activitate care nu se regăsesc
printre cele de mai sus……………………………………………………………..………66 lei/an

Nr.
crt.
1
2

Art. 486 alin.(4)Taxa pentru îndeplinirea procedurii de
divorţ pe cale administrativă
Art. 486 alin.(5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice
de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri

Nivelurile aprobate pentru anul 2020
- lei550

Nivelurile propuse pentru anul 2021
-lei571

34

35

CAPITOLUL VII. Sancțiuni
(conform art. 493 din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal)
Nr.
crt.

1
2
3

4

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice
Art. 493 alin.(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează
cu amendă
Art. 493 alin.(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sanctioneaza
cu amendă
Art. 493 alin.(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor
şi a biletelor de intrare la spectacole se sancţionează cu amendă
Art. 493 alin. (4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de
natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile
lucrătoare de la data primirii solicitării se sancţionează cu amendă

Nivelurile aprobate pentru anul 2020
- leide la 74 lei la 296 lei

Nivelurile propuse pentru anul
2020
- leide la 77 lei la 307 lei

de la 296 lei la 737 lei

de la 307 lei la 765 lei

de la 344 lei la 1673 lei

de la 357 lei la 1736 lei

de la 530 la 2649 lei

de la 550 la 2750 lei

Potrivit prevederilor art. 493 alin.(5), în cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute în tabelul de mai sus se
majorează cu 300%.

OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Extras din norma juridică
Art.3-Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele
judecătoreşti, se taxează astfel:
a) până la valoarea de 500 lei
b) între 501 lei şi 5000 lei

c) între 5001 lei şi 25.000 lei

d) între 25.001 lei şi 50.000 lei

e) între 50.001 lei şi 250.000 lei

g) peste 250.000 lei

Art.4- Acțiuni ce au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de
proprietate
Art. 5 Cereri în materia partajului judiciar
-stabilirea bunurilor supuse împărţelii - 3% din valoarea acestora
-stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea cotei-părţi ce se cuvine fiecărui
coproprietar

Nivelurile taxelor
-leix
8%, dar nu mai
puțin de 20 lei
40 lei + 7%
pentru ce
depăşeşte 500 lei
355 lei + 5%
pentru ce
depăşeşte 5000
lei
1.355 lei + 3%
pentru ce
depăşeşte 25.000
lei
2.105 lei + 2%
pentru ce
depăşeşte 50.000
lei
6.105 lei + 1%
pentru ce
depăşeşte
250.000 lei
20 % din valoarea
bunului
x
- 3% din valoarea
acestora
- 50 lei pentru
fiecare
coproprietar;

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

-cerere de partaj propriu-zis
-cereri de raport

-cereri de reducţiune a liberalităţilor excesive

Art.6
-Cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii special CPC

- 3% din valoarea
creanţelor a căror
recunoaştere se
solicită;
-3% din valoarea
masei partajabile
-3% din valoarea
bunurilor a căror
raportare
se
solicit16
-3% din valoarea
părții de rezervă
supusă reîntregirii
prin reducţiunea
liberalităţilor
x
-50
lei-pentru
valorile ce 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
lei
dacă
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
Art.8
-cereri pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept nepatrimonial;
-cereri în anularea sau în constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial;
-cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, dacă
acestea nu privesc
și plata unor sume de bani
-acţiuni în grăniţuire

100
100
100
100
100

Art.9
-cereri de recuzare în materie civila-pentru fiecare participant la proces
-cereri de stramutare în materie civila
-cereri de perimare
-cereri de repunere în termen
-cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile
judiciare şi despăgubirile
-cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în
judecată
-cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor

-cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute
-cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar
-cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru
fiecare exemplar de copie
-cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau
situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată
-cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe
hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive

100
100
20
20
20
20
50% din taxa
pentru acțiunea ce
a fost suspendată
50
0,20
1 leu/pag.
1 leu/pag.
5 lei/ex.

Art.10-Cereri în materia executării silite
-cereri pentru încuviinţarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu
-cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii

X
20
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
x

Art.11
-cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să
consfinţească înţelegerea părţilor, inclusiv când este rezultată din acordul de
mediere
-cereri în legătură cu măsurile asigurătorii
-cererile ce au ca obiect instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi
aeronavelor
-contestaţia privind tergiversarea procesului şi plângerea împotriva încheierii de
soluţionare a contestaţiei - Art.12
-cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului
acestora
-cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către organizaţiile prevăzute
în Legea dialogului social şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

20
100
1000
20
x
300
200

-cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către asociaţiile fără scop
lucrativ, fundaţii, uniuni şi federaţii de persoane juridice fără scop lucrativ,
precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora
Art.13
-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
-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
-cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene
şi modele industriale
Art. 14
-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
-Cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti având ca obiect înregistrări în
registrul comerţului
Art.15-Taxe judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la
raporturile de familie
- pentru cererea de divort întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil
-pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) şi c) din Codul
civil
-pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil
-cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestaţiei
compensatorii
-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

100
x

100

100
300
x

200

100
x
200
100
50
50
20 lei/cerere

părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea legături personale cu
copilul, locuinţa familiei
-orice altă cerere neevaluabilă în bani
Art.16 - În materia contenciosului administrativ
-cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins,
precum şi pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui altui
înscris
-cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor
suferite printr-un act administrativ

Art.17-Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale
-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
-plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act
notarial
Art.18
-cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile
executorilor judecătoreşti
-plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a-şi îndeplini
atribuţiile prevăzute de lege
-cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului
judecătoresc
Art.19
-plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate
Art.20
-acţiuni şi cereriîn materie de carte funciară, când nu pun în discuţie fondul
dreptului
Art.21
-Cererea privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte şi
apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat
Art.22- Cererile adresate Ministerului Justiţiei

20
x
50
10% din valoarea
pretinsă, dar nu
mai mult de 300
lei
x
100
20
x
20
20
20
x
20
x
50
x
20
x

-supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi
utilizate în străinătate
-cereri pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor
-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 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
Art. 23-Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătoreşti
-cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă
-cereri şi acţiunievaluabile în bani

Art. 24- Cererile pentru exercitarea recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti
Art.25- Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a recursului împotriva
următoarelor hotărâri judecătoreşti:
-încheierea prin care s-a dispus vânzarea bunurilor în acţiunea de partaj
-încheierea de suspendare a judecării cauzei
-hotărârile de anulare a cererii ca netimbrată, nesemnată sau pentru lipsa calităţii
de reprezentant
-hotărârile prin care s-a respins cererea ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau
pentru autoritate de lucru judecat
-hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la dreptul pretins
-hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la judecată

10
300

100

100
x
-50% din taxa
datorată, dar nu
mai puțin de 20
lei
-taxa datorată la
suma contestată,
dar nu mai poțin
de 20 lei
100
x
20
20
20
50
50
50

-hotărârea prin care se încuviinţează învoiala părţilor
-cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele
hotărârii
Art.26
-formularea contestaţiei în anulare
-cererea de revizuire pentru fiecare motiv de revizuire invocat
Art. 27-alte acţiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata
taxei judiciare de timbru potrivit legii

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ
RĂZVAN-FLORIN PALADIE

50
50
x
100
100
20
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Anexa nr.2 la H.C.L. nr.127/22.12.2020

TAXELE PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT AL
ORAȘULUI NĂDLAC
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 urmează :
Nr.
crt.

I.



II.



SPECIFICAŢIE

ANUL
2020

2021

Taxa pentru ocuparea domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu aparate, standuri,
tonete pentru vânzarea de produse sau pentru 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
2 lei/mp/zi
2 lei/mp/zi
4. standuri pentru comercializare flori şi/sau
2 lei/mp/zi
2 lei/mp/zi
legume - fructe
5. expunere mărfuri diverse
0,5 lei/mp/zi
0,5 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.

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu aparate, standuri, tonete,
gherete, cu ocazia desfăşurării unor manifestări cultural/sportive (ex. Zilele oraşului,
festivaluri, sărbători, etc.)

1. pentru 1(una) zi
10 lei/mp/zi
10 lei/mp/zi
2. între 2 – 5 zile
10 lei/mp/zi
10 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.

Taxa ocupare domeniul public şi /sau privat al oraşului Nădlac cu construcţii provizorii
(gherete) pentru desfăşurarea de activităţi comerciale.

III.

1. pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică
2. alte activităţi

1 leu/mp/zi

1 leu/mp/zi

2 lei/mp/zi

2 lei/mp/zi



Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, iar achitarea taxei se
face trimestrial până la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, pentru
gheretele existente la 31 decembrie, anul precedent.
 Pentru gheretele 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 specificată în cerere.
 Neplata taxei în perioada stabilită atrage după sine penalităţi de întârziere de 1%/ lună, neplata
pe o perioadă mai mare de 90 zile duce la eliberarea terenului.
 Achitarea taxei nu exonerează agentul economic de obţinerea autorizaţiei de construire şi a
certificatului de urbanism de la compartimentul de specialitate.
IV.




V.

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




VI.

1,5 lei/mp/zi

Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, iar achitarea taxei se
face trimestrial până la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, pentru
panourile existente la 31 decembrie, anul precedent.
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 specificată în cerere.
Neplata taxei în perioada stabilită atrage după sine majorări de întârziere de 1%/lună, neplata
pe o perioadă mai mare de 90 zile duce la eliberarea terenului.
Achitarea taxei nu exonerează agentul economic de obţinerea autorizaţiei de construire şi a
certificatului de urbanism de la compartimentul de specialitate.

1.Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al
oraşului Nădlac cu terase sezoniere,
amplasate în faţa unităţilor de alimentaţie
public.
2. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al
oraşului Nădlac cu terase, amplasate în faţa
unităţilor de alimentaţie publică și după data de
30.09.



1,5 lei/mp/zi

0,2 lei/mp/zi

0,2 lei/mp/zi

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 perioada specificată în cerere.
Intervalul de funcţionare a teraselor sezoniere este cuprins între 15.04.- 30.09.(169 zile)
Agenții economici care mențin amplasate terasele și după 30.09., vor depune o solicitare la
Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local, cu menționarea perioadei de ocupare a
domeniului public.

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu utilaje agricole, tractoare,
remorci agricole etc.
1. parcate în intravilan

100
lei/lună/utilaj

100
lei/lună/utilaj



VII.


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, achitarea taxei se face lunar, până în data de 3 a lunii
următoare.

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al
oraşului
Nădlac
pentru
amplasarea
instalaţiilor – parcurilor de distracţie

3 lei/mp/zi

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

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


3 lei/mp/zi

0,6 lei/mp/zi

0,6 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.

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac aferent staţiilor de autobuz
IX.


1. pentru transport curse internaţionale

100
100
lei/lună/staţie
lei/lună/staţie
Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, achitarea taxei se face
lunar, până în data de 3 a fiecărei luni.

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

X.

1. pe amplasamente fixe:
2. pe amplasamente mobile

a. cu vânzare
b.fără vânzare

20 lei/mp/zi
10 lei/mp/zi

20 lei/mp/zi
10 lei/mp/zi

70 lei/zi

70 lei/zi

3. comerţ ambulant (stradal)



XI.




30
30
lei/zi/persoană
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.

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac pentru depozitarea autorizată de
materiale.
1.materiale de construcţii (nisip, balast,
0,5 lei/mp/zi
0,5 lei/mp/zi
cărămizi, material lemnos)
2. combustibili pentru încălzirea locuinţei(pentru
1 leu/mp/zi
1 leu/mp/zi
perioadele mai mari de 15 zile)
Persoanele fizice / juridice care posedă autorizaţie de construire valabilă, pot 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 la Compartimentul Administrarea
Patrimoniului Local, pentru obţinerea Avizului privind depozitarea pe domeniul public a
materialelor de construcţii.




XII.

XIII.

Depăşirea perioadei menţionată în aviz atrage după sine achitarea taxei pentru ocuparea
temporară a domeniului public, pentru suprafaţa specificată în aviz, din momentul expirării
valabilităţii acestuia.
Persoanele fizice/juridice care depozitează combustibili pentru încălzirea locuinței, pe domeniul
public, pe o perioadă mai mare de 15 zile, vor depune o cerere la Compartimentul Administrarea
Patrimoniului Local pentru obţinerea Avizului privind depozitarea acestora.

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al
oraşului Nădlac pentru vânzarea de produse
de orice fel din vehicule şi/sau
autovehicule ( în afara zilelor de piață)

50 lei/vehicul/zi

50 lei/vehicul/zi

Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local , achitarea taxei se face
anticipat, odată cu aprobarea cererii.

Taxa ocupare domeniul public şi / sau privat al
oraşului Nădlac pentru amplasare căsuţe de
vacanţă( zona râului Mureş)

2 lei/mp/an

2 lei/mp/an

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu vehicule/autovehicule
expuse spre vânzare.
XIV.

1. autoturisme
2. remorci ( până la 750 kg)
3. scutere / mopede

100 lei/lună/buc
50lei/lună/buc
50lei/lună/buc

100 lei/lună/buc
50 lei/lună/buc
50 lei/lună/buc



Cererea pentru ocuparea temporară a domeniului public se depune la Compartimentul
Administrarea Patrimoniului Local, iar taxa se achită anticipat, odată cu aprobarea cererii.
XV.
Taxa ocupare domeniul privat al oraşului Nădlac cu construcţii
0,32 lei/mp/an

( persoane juridice)

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ
RĂZVAN-FLORIN PALADIE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
ALEXANDRU GROS

