
ROMANIA
JUDETUL  TIMIS
COMUNA  PECIU-NOU
CONSILIUL  LOCAL

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 :
Avand  in  vedere  referatelel nr. 1381 din 26 ianuarie  2007 şi nr. 1382 din 26.01.2007,  intocmite 

de  domnul  Fărcălău Ioan-viceprimarul comunei Peciu-Nou, referitor la completarea anexei nr. 3 la HCL 
141/11.12.2006 privind impoyitele şi taxele locale pentru anul 2007,

 Luând în considerare prevederile art. 16 liteera (b) şi art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
României  nr.  45/2003 privind finanţele 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  -  Cu data adoptării prezentei hotărâri, se completează anexa nr. 3 „Taxe speciale” a HCL 
141/11.12.2006,prin introducerea punctelor nr.27 şi 28 referitor la stabilirea taxei de branşare şi instalare a 
apometrelor, precum şi la taxele de închiriere a sălii de sport din localitatea Peciu-Nou, conform anexei.

Art.2 – Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu anul fiscal 2007.

Art.3  - Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează 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,
- Instituţiei Prefectului     judetului  Timis-Contencios-Administrativ  .

PRESEDINTE  DE  SEDINTA

GIURGIEV MILAN

PECIU-NOU           Contrasemneaza
 8 februarie 2007  Secretar
Nr. 5              Miatov  Viorica-Lidia



 Anexa 3 la HCL nr. 141/11.12.2006
Modificată cu HCL 5/06.02.2007

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

Compartiment 
Urbanism- 



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

4. Taxa acord iesire din indiviziune –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- 

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

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

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

Compartiment
 taxe-impozite

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 Situaţii de 
Urgenţă- Formaţia de 
Pompieri Civili

18 Salubritate   - colectat, transport, depozitat 
gunoiul menajer  şi lucrări de întreţinere 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:  Compartiment taxe – 



    -     format A 4   
- o parte
- ambele părţi
- jumătate de coală
- format A 3
- o parte
- ambele părţi

0,5 lei
0,6 lei
0,3 lei
0,7 lei
1,0 leu

impozite din cadrul 
Primăriei comunei 
Peciu-Nou

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 
construcţie

35,0 lei Serviciul public de 
pază

25 Alimentare cu apă potabilă lei/mc în 
localităţile 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

2

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 naţionale, modificată.

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


