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H O T A R A R E 
Privind  completarea anexei nr. 3  „Taxe speciale” din HCL nr. 141/11.12.2006 

 
 
 

 Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou, judetul  Timis : 
 łinând cont de faptul că la redactarea hotărârii nr. 141/11.12.2006 privind 
impozitele şi taxele locale pentru anul 2007 în anexa nr. 3 txe speciale” au fost  
omise  unele taxe, 
   
 In  temeiul  dispozitiilor   art.  36  (4 )  litera  „c  „   si  art.  45  (1) din  Legea  
nr.  215 / 2001 republicată privind  administratia  publica  locala  , 
 Adoptam   prezenta   
 
 

H O T A R A R E  :  
 
 

 Art.1   -  Cu data adoptării prezentei hotărâri, se completează anexa nr. 3 
„Taxe speciale” a HCL 141/11.12.2006,prin introducerea punctului 29 conform 
anexei.  

 
Art.2 –  Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu anul fiscal 2007. 
 
Art.3 - Cu aducerea la îndeplinire se încredinŃează compartimentele 

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

Art.4 - 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 
 29 martie 2007         Secretar 
Nr. 29                      Miatov  Viorica-Lidia 
 
 



        Anexă la HCL 29/29.03.2007 
 

IMPOZITUL  PE  SPECTACOLE  
a.   teatru , balet , operă , operetă , concert  filarmonic  sau  altă  manifestare  muzicală , 
prezentarea  unui  film  la  cinematograf , un  spectacol  de  circ  sau  orice  competiŃie  sportivă  
internă  sau  internaŃională  cota  de  impozit  este  de  2%  din  suma  încasată  din  vânzarea  de  
bilete . 
b.   în  cazul  oricărei  alte  manifestări  artistice  decât  cele  enumerate  la  lit. a. , cota  de  
impozit  este  de  5%  din  suma  încasată . 
 
                        IMPOZITUL  PENTRU  VIDEOTECI  ŞI  DISCOTECI 

 
 a.     in  cazul  videotecilor    : 0,1  lei  /  mp. / zi 
 b.     in  cazul  discotecilor  : 0,2  lei  / mp ./ zi 

             
     ALTE  TAXE LOCALE                
  1. TAXA  PENTRU  UTILIZAREA  TEMPORAR Ă  A   LOCURILOR  PUBLICE  

 
 Contribuabilii   datorează  o  taxă  zilnică  pentru  folosirea  temporară  a  locurilor  publice  
după  cum  urmează:  
Nr. 
Crt. 

Modul  de  folosire  a  locurilor  publice L.571/ 
2003 
Art. 283 

Pentru  vânzarea  de  animale  şi  păsări,  de  fiecare  animal  sau  
pasăre,  astfel: 
a) bovine ,bubaline , cabaline  şi  porcine  peste  8  luni /cap animal 

 
 
         5,5 

b) porcine  până  la  8  luni , ovine  şi  caprine ,animale  mici  / cap  
animal 

 
         3,3 

c) păsări  ,  cu  excepŃia  puilor  de  o  zi,  de  fiecare  animal  sau  
pasăre 

         0,3 
 

1. 

d) pui  de  o  zi  /cap          0,055  
2. a)     Pentru  ocuparea  locurilor  necesare  vânzării  produselor  ,  

rezultate  din  exercitarea  unei  activităŃi  pe  cont  propriu.  
 
         8,8 

        b)    Pentru  vânzării obiectelor  şi  produselor  care  nu  sunt  rezultatul  
unei  activităŃi  pe  cont  propriu 
 

 
       12 
 

a)   Pentru  depozitarea  temporară de  diverse  materiale  .   (Taxa  nu 
se  datorează  în  cazul  ocupării  trotuarului  din  faŃa  locuinŃelor  ,  a  
sediilor  ,  atunci  când  se  execută   lucrări de  reparaŃii  la  acestea  
sau  când  se  execută   aprovizionrea  cu  combustibil  sau  alte  
materiale  necesare ,  pe  o  perioadă  mai  mică  de  48  ore.) lei/mp/zi. 

 
 
    
 
         0,044 

3. 
 
 

b)   Taxa  datorată  pentru  perioada  cand  locul  este  ocupat  fără  a  fi  
însă  folosit  pentru  vânzarea  produselor  ( în  cazul  chioşcurilor  a  
teraselor  pentru  care  nu  se  plăteşte  chirie ) lei/mp/zi 

 
 
 
         0,033 

 
     2. TAXA  ZILNICĂ  PENTRU  DEłINEREA  SAU  UTILIZAREA  ECHIPAMENTELOR                     
DESTINATE  ÎN  SCOPUL  OBłINERII  DEVENIT  ESTE  DE  11 LEI/ZI . 
 
3. TAXA  ANUAL Ă  PENTRU  VEHICULE  LENTE  ESTE  DE  35  LEI/AN .   


