
ROMANIA 
JUDETUL  TIMIS 
COMUNA  PECIU-NOU 
CONSILIUL  LOCAL 
 
 

H O T A R A R E 
Privind  stabilirea  impozitelor  si  taxelor  locale în comuna Peciu-Nou  pentru anul fiscal 

2007 
 

 Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou, judetul  Timis : 
 Avand  in  vedere  referatul nr. 6513 din 24 noiembrie 2006,  intocmit  de  domnul  
Pozsar  Tiberiu – referent superior în cadrul compartimentului taxe-impozite al  Primariei  
Peciu-Nou , 
  Luând în considerare prevederile art. 16 liteera (b) şi art. 26 din OrdonanŃa de 
urgenŃă a Guvernului României nr. 45/2003 privind finanŃele publice locale, aprobată de 
Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare, 
 In  conformitate  cu  prevederile  Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,modificată, 
art: 253 alin(2) şi (6), art.255 alin.(2), art. 260 alin(2), art.265 alin.(2), art.267 alin.(1),(4), (7), 
(11), (12), (13), art.268 alin(1), (2), (3), (4), art.270 alin(4), art.271 alin(2 lit.”a” şi „b”, alin(5), 
art. 275 alin.(2), art. 278 alin.(1), art. 279 alin.(2) şi (3), art.282 alin.(1) şi (2), art.283 alin.(1), 
(2),(3), art.286 alin.(1) şi (3), art.287, art. 288, art.292; 

In  temeiul  dispozitiilor   art.  38  (1 )  litera  „d  „  cat  si  art.  46  (1) , (2)  din  Legea  
nr.  215 / 2001  privind  administratia  publica  locala  ,cu modificările ulterioare, 
 Adoptam   prezenta   
 

H O T A R A R E  :  
 

 Art.1   -  Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2007, după cum urmează: 
a)- nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Anexa nr. 1 care cuprinde impozitele si 
taxele locale pentru anul 2007; 
b)- cota de impozitare care se aplică valorii de inventar a clădirii la calcularea impozitului pe 
clădiri în cazul persoanelor juridice, prevazuta la art. 253 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, modificată, se stabileste la 1,50%; 
c)- cota impozitului pe clădiri în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani 
anteriori anului fiscal de referinŃă, prevazuta la art. 253 alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, modificată, se stabileste la 10%; 
d)- cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, prevazuta la art. 270 alin. 4 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste la 3%; 
 

Art.2-  Bonificatia  prevazuta la  art. 255 alin.2, art. 260 alin. 2, art. 265 alin. 2 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste dupa cum urmeaza: 
a) in cazul impozitului pe cladire la 10%; 
b) in cazul impozitului pe teren intravilan la 10%; 
c) in cazul impozitului pe teren extravilan la 10%; 
d) in cazul taxei asupra mijloacelor de transport la 10%; 
 
 Art.3-  Majorarea anuala prevazuta la art. 287  din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal se stabileste dupa cum urmeaza: 
a) in cazul impozitului pe cladire şi teren intravilan datorat de catre persoanele fizice , se 
aplica majorarea in cota de 20% ;  
b) in cazul impozitului pe clădire datorat de catre contribuabilii, persoane juridice, 
determinat in conditiile prevazute la art. 1 lit. b si c, precum şi în cazul impozitului pe teren 
intravilan se aplica majorarea de 20%. 

In cazul impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe, majorarea anuala de 20% 
prevazuta la alin. 1 este inclusa in nivelurile acestora prevazute in Anexa nr. 1.  

 
Art.4 )- (1)- Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si 

publicitate, in conditiile prezentei hotarari, au obligatia sa depuna o declaratie anuala la 
compartimentul de specialitate al consiliului local, pana la data de 31 ianuarie 2007, sub 
sanctiunile prevazute de lege.   



    - (2)- Pentru panourile, afişajele sau structurile de afişaj amplasate în cursul anului, 
declaraŃia de impunere se depune la compartimentul de specialitate în termen de 30 
de zile de la data instalării acestora. 

 
Art.5-  Procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice 

prevazute la art. 286 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată, este 
prevazuta in Anexa nr. 2. 

 
Art.6-  Taxele speciale instituite prin prezenta hotarare si cuantumul acestora  sunt 

prevazute in Anexa nr. 3 
 
Art.7- Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotărâre. 
 
Art.8 –  Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu anul fiscal 2007. 
 
Art.9- La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se revoca prevederile HCL 

nr.55/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în comuna Peciu Nou pentru anul 
fiscal 2006. 

 
Art.10 - Cu aducerea la îndeplinire se încredinŃează compartimentele contabilitate şi 

taxe-impozite, din cadrul Primăriei comunei Peciu-Nou. 
                        

Art.11- Prezenta hotarare ,  se  comunica  : 
- cetatenilor  comunei  Peciu-Nou , prin  afisare , 
- Compartimentelor  contabilitate  si  taxe-impozite din  cadrul  Primariei  

Peciu-Nou , 
- Primarului comunei Peciu-Nou, 
- InstituŃiei Prefectului     judetului  Timis-Contencios-Administrativ  . 

 
 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA 
 

GIURGIEV MILAN 
 
 

PECIU-NOU                  Contrasemneaza 
11 decembrie 2006         Secretar 
Nr. 141                       Miatov  Viorica-Lidia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr. 1 la HCL141 din 11.12.2006 
 
  1. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor –cap. V-  

Tipul taxei Nivelul stabilit 
al taxei  

Cota de 
 majorare 

Nivelul pentru 
anul 2007 

Art. 267 alin. (1)  Pentru eliberarea 
certificatului de urbanism, in mediul urban : 

x x  

 Taxa -lei - x Taxa –lei- 
            a) până la 150 m² inclusiv 4 20% 5 
            b) între 151 şi 250 m² inclusiv 5 20% 6 
            c) între 251 şi 500 m² inclusiv 7 20% 8 
            d) între 501 şi 750 m² inclusiv 8              20% 10 
            e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 10 20% 12 
            f) peste 1.000 m² 10 +1 leu/ m²  

pentru fiecare 
mp. ce 

depăşeşte 
suprafaŃa de 

1.000 m² 

20% 12 + 1 leu/mp. 
pentru fiecare 

mp. ce 
depaseste 

suprafata de 
1.000 mp. 

Art. 267 alin. (4)  Taxa pentru eliberarea 
autoriza Ńiei de foraje şi excav ări   

6 lei pentru 
fiecare mp. 

afectat 

20% 8 lei pentru 
fiecare mp. 

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

6  lei pentru 
fiecare mp. de 

suprafata 
ocupata de 
constructie 

20% 8 lei pentru 
fiecare mp. de 

suprafata 
ocupata de 
constructie 

Art. 267 alin. (11)  Taxa pentru eliberarea 
autorizaŃiilor privind lucrările de racorduri şi 
branşamente la reŃele publice de apă, 
canalizare, gaze, termice, energie electrică, 
telefonie şi televiziune prin cablu taxa datorată  
pentru fiecare racord este  

9 lei pentru 
fiecare racord 

20% 11 

Art. 267 alin. (12) Taxa pentru avizarea 
certificatului de urbanism de catre comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului de către 
primari ori structurile de specialitate din cadrul 
consiliilor judeŃene 

11 20% 13 
 

Art. 267 alin. (13) Taxa pentru eliberarea 
certificatului de nomenclatură stradală şi 
adresă 

7  20% 8 

Art. 268 alin. (1) Taxa pentru eliberarea 
unei autorizatii pentru desfasurarea unei 
activitati economice 

11 20% 14 
 

Art. 268 alin. (2) Taxa pentru eliberarea 
autorizatiilor  de functionare 

14 20% 17 

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

23 lei pentru 
fiecare mp. sau 

fractiune de 
mp.  

20% 28 lei pentru 
fiecare mp. 

sau fractiune 
de mp.   

Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea 
certificatului de producător diferenŃiat pe 
produse: 
 

- grau, secara, orz, orzoaica, ovaz, 

 
 
 

57 
 

 
 
 

20% 

 
 
 

68 
 



porumb pentru boabe, alte cereale ; 
- mazare boabe, fasole boabe, alte 

leguminoase pentru boabe ; 
- plante textile 
- floarea soarelui, rapita pentru ulei, soia 

boabe, alte plante uleioase; 
- sfecla de zahar, tutun, alte plante pentru 

industrializari ; 
- cartofi; 
- plante medicinale si aromatice ; 
- tomate, ardei, vinete, varza, conopida, 

castraveti-cultivate in camp, solarii si 
sere 

- pepeni verzi si galbeni ; 
- plante de nutret ; 
- flori cultivate in sere si solarii (garoafe, 

trandafiri, gerbera, frezia etc.) 
- fructe din livezi cu pomi fructiferi plantati 

la distante aproximativ normale pe rand 
si intre randuri ; 

- struguri din plantatiile viticole ; 
- rasaduri de legume si flori 
- lapte, branza, smantana si alte produse 

lactate ; 
- miere de albine, propolis, laptisor de 

matca si alte produse apicole ; 
- muraturi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- morcovi, patrunjel, pastarnac, telina, 

hrean ; 
- ceapa, praz, usturoi ; 
- ridichi de vara si de iarna ; 
- sfecla rosie ; 
- brocoli ; 
- andive ; 
- dovleci, dovlecei ; 
- gulii ; 
- fasole verde, mazare verde ; 
- struguri de vita din curte sau gradina  
- capsuni ; 
- pasari din toate speciile (gaini, gaste, 

rate, curci, etc.) ; 
- iepuri ; 

 
34 

 
20 

 
40 

     
- fructe din pomi fructiferi razleti si 

arbusti ; 
- arpagic ; 
- seminte de legume si flori ; 
- oua ; 

 
11 

 
20% 

 
13 

 
- salata, spanac, măcriş ; 
- ridichi de luna ; 
- marar, cimbru, tarhon, leustean, 

busuioc, sparanghel ; 
- frunze de patrunjel si telina ; 
- flori de gradina (lalele, narcise, zambile, 

crizanteme, trandafiri, gladiole etc.) 

 
6 

 
20% 

 
8 

Art. 268 alin. (5) Taxa pentru eliberarea / 
vizarea anuală a autorizaŃiei privind 
desfăşurarea activităŃii de alimentaŃie publică : 

- restaurante – clasa 5330 CAEN  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



- baruri – clasa 5540 CAEN    
3000 
2000 

 
 

 

 
X 
x 

 
3000 
2000 

 
 
Nota : In cazul in  care producatorul solicita eliberarea certificatului de producator 
pentru mai multe produse la care taxele stabilite sunt diferite, taxa achitată de acesta 
va fi egală cu maximul taxei stabilite/ produs.  

Totodata, in cazul producatorilor agricoli care au solicitat eliberarea 
certificatului de producator pentru produsele la care au fost stabilite taxe minime si 
solicita vizarea trimestriala pentru produse la care au fost stabilite taxe mai mari, 
acestia vor achita anticipat vizarii, diferenta de taxa.  

În conformitate cu art. 268 alin. (6) autorizaŃia privind desfăşurarea activităŃii 
de alimentaŃie publică (clasela CAEN 5530 şi 5540) 
 
2. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate – cap. 

VI  
Art. 271 alin. (2)  Taxa pentru 
afisaj in scop de reclama si 

publicitate : 
 

a) in cazul unui afisaj 
situat in locul in care 
persoana deruleaza o 
activitate economica 

b) in cazul oricarui alt 
panou, afisaj sau 
structura de afisaj 
pentru reclama si 
publicitate 

 
 

lei/mp sau 
fractiune de 

mp.  
23 

 
 

17 

 
 
 
 
 

20% 
 
 

20% 

 
lei/mp sau 

fractiune de mp. 
 
 

28 
 

                     
20 

 

 
 

3. Impozitul pe spectacole – cap. VII 
Art. 275 alin. (2) Manifestarea 

artistica sau activitatea 
distractiva : 

a) in cazul  videotecilor 
b) in cazul discotecilor 

         lei/mp. 
 

1 
2 

x 
 

x 
x 

               lei/mp 
 
1 
2 

 
 

4. Alte Taxe locale –cap. X- 
Art. 283 alin. (1) Taxa zilnică 
pentru utilizarea temporara a 

locurilor publice  
 

1. taxa pentru depozitarea de  
materiale lei/mp/zi  

 
2. taxa pentru desfacerea de 

produse ce fac obiectul 
comercializării produselor  
rezultate din exercitarea 
unei activităŃi pe cont 
propriu 

3. taxa pentru desfacere de 

 
 
 

1 leu 
 
 
 

9 lei 
 
 

120 lei 
 
 
 

 
X 
 
x 
 

 
 
              x   
 
 

 
x 
 
 

 

 
 

1 leu 
 
 
 

9 lei 
 
 

120 lei 
 
 
 



produse ce                                            
fac obiectul comertului şi nu 
sunt  rezultatul unei 
activităŃi pe cont propriu 

4. pentru vânzarea de animale 
şi păsări  , de fiecare animal 
sau pasăre , astfel: 

a) bovine , bubaline , 
cabaline şi porcine 
până la 8 luni / peste 
8 luni / cap animal 

b) păsări cu excepŃia 
puilor de o zi / cap 
pasăre 

c) pui de o zi / cap pui 

 
3 lei / 5 lei 

 
 

0,50 lei 
 

0,1 leu 

 
x 
 
 
x 
 
x 

 
3 lei / 5 lei 

 
 

0,50 lei 
 

0,1 leu 

Art.283 alin. (2) Taxa zilnică 
pentru deŃinerea sau utilizarea 
echipamentelor si utilajelor 
destinate obŃinerii de venituri , 
prevăzute în anexa nr.1A. 

 
10 lei 

 

 
20% 

 
12 lei 

 

 
 
Notă:  Taxele locale prevăzute la punctul 4, subpunctele 1,2,3,4 din prezenta anexă 
datorate bugetului local se plătesc anticipat.  

Taxa anuală datorată pentru deŃinerea sau utilizarea echipamentelor si 
utilajelor destinate obŃinerii de venituri  prevăzute în anexa nr.1A. se stabileşte prin 
declaraŃia de impunere, depusă anual până la 31 ianuarie 2007 la compartimentul de 
specialitate al Primăriei comunei Peciu Nou, şi se achită la aceleaşi termene ca şi în 
cazul impozitului  pentru mijloacele de transport prevăzute la art.265 alin.(1) din 
Legea nr.571/2003, modificată. 
 Pentru echipamentele şi utilajele dobândite după data de 1 ianuarie 2006, 
taxele locale se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-
a dobândit utilajul sau echipamentul, proporŃional cu perioada rămasă până la 
sfârşitul anului fiscal, şi se achită în cel mult 30 de zile calendaristice de la data 
dobândirii. 
 Pentru echipamentele şi utilajele înstrăinate ori scoase din funcŃiune, taxele 
locale aferente se dau la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în 
care s-a produs modificarea, proporŃional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului 
fiscal. 
  
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXA nr.1A la HCL 141/11.12.2006 
 
 

Lista echipamentelor şi utilajelor destinate obŃinerii de venituri care folosesc 
infrastructura publică locală 

 
 

    1. autocositoare; 
    2. autoexcavator (excavator pe autoşasiu); 
    3. autogreder sau autogreper; 
    4. buldozer pe pneuri; 
    5. compactor autopropulsat; 
    6. excavator cu racleŃi pentru săpat şanŃuri, excavator cu rotor pentru săpat şanŃuri sau 
excavator pe pneuri; 
    7. freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat; 
    8. freză rutieră; 
    9. încărcător cu o cupă pe pneuri; 
    10. instalaŃie autopropulsată de sortare-concasare; 
    11. macara cu greifer; 
    12. macara mobilă pe pneuri; 
    13. macara turn autopropulsată; 
    14. maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele: 
    a) lucrări de terasamente; 
    b) construcŃia şi întreŃinerea drumurilor; 
    c) decopertarea îmbrăcăminŃii asfaltice la drumuri; 
    d) finisarea drumurilor; 
    e) forat; 
    f) turnarea asfaltului; 
    g) înlăturarea zăpezii; 
    15. şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne; 
    16. tractor pe pneuri; 
    17. troliu autopropulsat; 
    18. utilaj multifuncŃional pentru întreŃinerea drumurilor; 
    19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă; 
    20. vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri; 
    21. vehicul pentru marcarea drumurilor; 
    22. vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri. 
    23. altele asemenea. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr. 2 la 

HCL141/11.12.2006 
 

Procedura de acordare a facilităŃilor fiscale categoriilor de persoane fizice 
prevăzute la art. 286 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată 

 
Art.1 – (1) Pentru anul fiscal 2007, beneficiază de scutire în cuantum maxim de 150 lei, 

fără a depăşi impozitul anual datorat, la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu  
pentru cota de proprietate, următoarele categorii de persoane: 

   a) persoanele fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim 
brut pe Ńară  

  b) persoanele fizice ale căror venituri lunare constau in exclusivitate din 
indemnizaŃie de şomaj sau ajutor social. 

  (2) Scutirea prevăzută la alin.(1) se acordă doar în cazul în care persoanele care se 
încadrează în prevederile alin.(1) literele „a” şi „b” nu deŃin mai multe proprietăŃi în afara celei de 
domiciliu. 

 
Art.2 – Pentru anul fiscal 2007, persoanele prevăzute la art.1 alin.(1) din prezenta 

hotărâre, beneficiază de scutire în proporŃie de 100% la plata impozitului pe terenul aferent 
locuinŃei de domiciliu, în condiŃiile prevăzute la art.1 alin.(1) din prezenta hotărâre. 

 
Art.3 – În cazul persoanelor care deŃin în coproprietate un imobil, scutirea se acordă, în 

condiŃiile prezentei hotărâri, doar persoanei care îndeplineşte condiŃiile precizate la art.1 şi 2 din 
prezenta anexă, şi doar pentru cota sa de proprietate. 

 
Art.4 – Reducerea, respectiv scutirea de impozit se acorda numai pentru locuinta de 

domiciliu si terenul aferent acesteia pe baza de cerere, proportional cu perioada ramasa pana la 
sfarsitul anului, scutirea operand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana depune 
documentele justificative in vederea scutirii si proportional cu cota de proprietate apartinand 
acestuia. 

Art.5 - Cererea va cuprinde : 
- elementele de identificare a solicitantului 
- elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea  
-     natura obligatiei bugetare pentru care se solicita scutirea. 
Art.6 – (1) In sustinerea cererii se vor depune urmatoarele documente: 
 - copie de pe buletinul de identitate al solicitantului (certificat in conformitate cu 

originalul)  cu domiciliul pentru care cere scutirea  
 - actele care stau la baza stabilirii sumelor pentru care se solicita scutirea sau reducerea 

(copie extras CF actualizat – cu aceeaşi adresă din buletin, copie contract de vanzare-cumparare) 
 - acte care să dovedeasca veniturile solicitantului (ex : adeverinta de salar, cupon de 

pensie, adeverinta din care sa rezulte ca beneficiaza de ajutor de somaj si/sau alocatie de sprijin)  
 - declaratie pe propria raspundere a solicitantului din care sa rezulte ca nu realizeaza 

alte venituri  decat cele pentru care a depus acte şi nu deŃine în prprietate teren agricol.  
   (2) Persoanele care nu realizează nici un fel de venit au obligaŃia să prezinte o 

adeverinŃă de la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice – AdministraŃia Financiară Timişoara în 
acest sens. 

 
 Art.7 – Facilitatile fiscale pot fi solicitate si acordate atat inaintea inceperii executarii silite 
cat si in timpul executarii acesteia. 

Art.8 – Pentru a beneficia de reducerea la plata impozitului pe clădire prevăzută la art.1 
alin.(1) din prezenta anexă, respectiv de scutirea prevăzută la art.2 din prezenta anexă, solicitantul 
trebuie sa nu figureze in evidentele Primariei cu debite restante. 

Art.9 - Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de scutire sau reducere a 
impozitului pe cladire si teren, prin serviciul de specialitate va intocmi un referat care va fi supus 
aprobarii primarului. 
 Art.10 – Persoanele fizice beneficiare a scutirilor, respective a reducerilor ce fac obiectul 
prezentei anexe vor fi obligate ca in situatia in care intervin modificari cu privire la veniturile 
acestora, sa instiinteze compartimentul de specialitate in cel mult 30 de zile de la data modificarii 
respective , în caz contrar vor fii sancŃionaŃi conform L571/2003 modificat , pentru nedepunerea 
declaraŃiilor care modifică impozitul datorat. 
 

 
 
 

 
 



Anexa 3 la HCL nr. 141/11.12.2006 
 

Taxele speciale stabilite pentru anul fiscal 2007 
 
 
 
 
Nr.  
Crt. 

Denumirea taxei speciale  Nivelul taxei speciale  
-lei- 

Denumirea 
compartimentului de 
specialitate care 
presteaza serviciul 
taxabil 

1.  Taxa acord de dezmembrare parcele- 
persoane fizice 

a) până la 150 m²   inclusiv :          5 lei 
b) intre 151 si 250 mp. inclusiv :    7 lei 
c) intre 251-500 mp inclusiv :    8 lei 
d) intre 501-750 mp inclusiv :   10 lei 
e) intre 751-1.000 mp inclusiv :   12 lei  
f) peste 1.000 mp.  
12 lei + 0,02 lei/mp pentru fiecare mp. ce depaseste suprafata de 
1.000 mp.  

Compartiment  
Urbanism- 
 

2. Taxa acord de dezmembrare parcele- 
persoane juridice  

a) până la 150 m² inclusiv : 5 lei 
b) intre 151 si 250 mp. inclusiv : 7 lei 
c) intre 251-500 mp inclusiv : 8 lei 
d) intre 501-750 mp inclusiv : 10 lei 
e) intre 751-1.000 mp inclusiv : 12 lei  

    f)  peste 1.000 mp  
12 lei +0,02 lei/mp pentru fiecare mp ce depaseste suprafata de 1.000 
mp 

Compartiment  
Urbanism- 
 

3. Taxa acord iesire din indiviziune –persoane 
fizice  

a) până la 150 m² inclusiv :        5 lei 
b) intre 151 si 250 mp. inclusiv : 7 lei 
c) intre 251-500 mp inclusiv : 8 lei 
d) intre 501-750 mp inclusiv : 10 lei 
e) intre 751-1.000 mp inclusiv : 12 lei  

    f)  peste 1.000 mp 
12 lei +0,02 lei/mp pentru fiecare mp ce depaseste suprafata de 1.000 
mp 

Compartiment  
Urbanism-  
 

4. Taxa acord iesire din indiviziune –persoane a) până la 150 m² inclusiv : 5 lei Compartiment  



juridice  b) intre 151 si 250 mp. inclusiv : 7 lei 
c) intre 251-500 mp inclusiv : 8 lei 
d) intre 501-750 mp inclusiv : 10 lei 
e) intre 751-1.000 mp. inclusiv : 12 lei  

      f)  peste 1.000 mp:  12 lei +0,02 lei/mp pentru fiecare mp. ce 
depaseste suprafata de 1.000 mp 

urbanism-  
 

5 Taxa avize de principiu si predari 
amplasament  

20 lei Compartiment 
 Urbanism 

6 Taxa eliberare planuri de situatie-persoane 
fizice  

1 :500 format A4 – 6 lei 
1 :500 format A3 – 8 lei 
1 :1000 format A4 – 5 lei 
1 :1000 format A3 – 6 lei 
1 :2000 format A4 – 4 lei 
1 :2000 format A3 – 5 lei 
1 :5000 format A4 – 7 lei 
1 :5000 format A3 – 8 lei 
1 :10000 format A4- 5 leu 

Compartiment 
Urbanism- 
 

9 Taxa eliberare planuri de situatie –persoane 
juridice  

1 :500 format A4 – 6 lei 
1 :500 format A3 – 8 lei 
1 :1000 format A4 – 5 lei 
1 :1000 format A3 – 6 lei 
1 :2000 format A4 – 4 lei 
1 :2000 format A3 – 5 lei 
1 :5000 format A4 – 7 lei 
1 :5000 format A3 – 8 lei 
1 :10000 format A4- 5 leu 

Compartiment 
Urbanism – 
 

10 Taxa emitere adeverinta de existenta sau 
inexistenta constructii –persoane  fizice  

8 Compartiment  
urbanism- 
 

11 Taxa emitere adeverinta de existenta sau 
inexistenta constructii –persoane  juridice  

8 Compartiment  
urbanism- 
 

12 Taxa eliberare copii din arhiva 2 lei/pag Compartiment  
arhiva 

13 Taxa pasunat 
 
 

-bovine si cabaline adulte : 27  lei/cap 
-tineret bovin si cabalin sub 2 ani : 15 lei/cap 
- tineret bovin si cabalin sub 1 ani : 8 lei/cap 

Compartiment 
 taxe-impozite 



 
 
Taxa de gloabă pentru păşunatul cu animale 
în perioada interzisă şi/sau pe alte parcele 
decât cele stabilite prin contractul de păşunat 

-ovine, caprine : 10  lei/cap 
-tineret ovine, caprine : 6  lei/ cap 
- dublul taxei de păşunat, stabilite pe specii de animale 

14 Taxa cautare acte in arhiva 5 lei /doc. Compartiment  
arhiva 

15 Taxa urgenta eliberare acte -in cazul persoanelor fizice :  
15 lei/act 
-in cazul persoanelor juridice: 40 lei/act 

Toate seviciile si 
compartimentele de 
specialitate din 
cadrul Primariei 
comunei Peciu-Nou  

16 Taxă avize de principiu şi predări de 
amplasament 

20 lei Compartiment 
 urbanism 
 

17 Pompieri- persoane fizice 
              - persoane juridice 

15 lei 
60 lei 

Serviciul voluntar 
pentru SituaŃii de 
UrgenŃă- FormaŃia de 
Pompieri Civili 

18 Salubritate   - colectat, transport, depozitat            
gunoiul menajer  şi lucrări de întreŃinere a 
rampei de depozitare 

- persoane fizice 
- persoane juridice 

 
 
 
  40 lei 
100 lei 

Serviciul public de 
salubritate din cadrul 
Primăriei Peciu-Nou 

19 Coşerit lei/coş   10 lei Serviciul public de 
salubritate  

20 Oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare   30 lei Compartimentul de 
stare civilă 

21 Închiriat: 
     -    tractor cu/fără remorcă/oră fără TVA 

- buldoexcavator lei/oră fără TVA 
- buldoexcavator lei/ mc.fără TVA 
- veselă lei/tacâm 

 
30 lei 
100 lei 
  35 lei 
    2 lei  

Serviciul de 
salubritate  
Compartiment 
administrativ 

22 Copii xerox:   
    -     format A 4    

- o parte 
- ambele părŃi 

 
 
0,5 lei 
0,6 lei 

Compartiment taxe – 
impozite din cadrul 
Primăriei comunei 
Peciu-Nou 



- jumătate de coală 
- format A 3 
- o parte 
- ambele părŃi 

 
 

0,3 lei 
0,7 lei 
1,0 leu 

23  Chirie pentru terenul proprietatea Statului 
Român sau a comunei Peciu-Nou, lei/1000 
mp./lună 

5,0 lei Compartiment taxe-
impozite 

24 Paza comunală, lei/ număr de casă sau 
construcŃie 

35,0 lei Serviciul public de 
pază 

25 Alimentare cu apă potabilă lei/mc în 
localităŃile Peciu-Nou şi Diniaş 

0,82 lei Serviciul public de 
alimentare cu apă 

26 Închiriat microbusul din dotare 
- pentru transport şcolar lei/ lună 
- pentru alte tipuri de transport lei/ km. 

 
25 
  1 

Serviciul public de 
transport 

 
 

Nota : I. Taxa urgenta eliberare acte se datoreaza de catre persoanele fizice si juridice care solicita eliberarea unor acte sau documente in 
termen de cel mult 3 zile de la data depunerii cererii. Taxa se datoreaza in cazul in care este posibila eliberarea actelor in termenul amintit mai sus 
si se incaseaza pe baza notei de plata intocmita de catre angajatii cu atributii in eliberarea actelor solicitate de catre contribuabil.  

 II. Valoarea taxelor prevăzute la pct. 1 litera „f”, pct.2 litera „f”, pct.3 litera „f”, pct.4 litera „f”, rezultată din calcul va fi rotunjită în 
conformitate cu prevederile Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naŃionale, modificată. 

 III. Taxele pentru serviciile de : coşerit, salubrizare, pază şi pompieri se vor încasa pe baza contractelor individuale încheiate între 
primărie şi beneficiari.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


