
 
 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 6 
Din data de 25 februarie 2009 

 
Privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes comunal 

 
Consiliul Local al comunei Dumbrava întrunit în şedinţa ordinară la data de 

25 februarie 2009 
Având în vedere: 

- Referatul inspectorului impozite şi taxe Ioviţoni Andreia înregistrat cu nr. 
581/24.02.2009 prin care se propune aprobarea tarifelor pentru unele servicii de 
interes comunal. 

-     Legea Nr.54/2006 privind concesiunile 
În temeiul prevederilor Legii Nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă tarifele pentru unele servicii de interes comunal, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2  Tarifele aprobate intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2009 
 
Art.3  Tarifele vor fi actualizate şi pentru contractele încheiate până în anul 2009 ; 
 
Art.4  Prezenta hotarare se comunică: 

- Instituţiei Prefectului jud.Timis - controlul legalitatii actelor si contencios 
administrativ. 
- Contabilităţii Consiliului Local Dumbrava 
- Dosarul de  hotarari al Primăriei Dumbrava 
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Anexa nr.1 la hot.cons.local nr.6 / 25.02.2009 
 
    
     Privind tarifele de baza lunare pentru inchirierea spatiilor din imobilele 
proprietate  publica si private a comunei Dumbrava . 
 
============================================================= 
Nr. Destinatia spatiilor locative          TARIFE LUNARE DE BAZA LEI/MP 
                                                                      Dumbrava      
                                                                        Rachita 
                                                                        Bucovat           
============================================================= 
1. Unitati care organizeaza jocuri       

de noroc                                                 19.97                         
                                                             ______________ 
 2.   Sedii de banci de credit,agentii            7.26                            
      CEC,sedii  soc.comercial            ______________ 
3.  Unitati comerciale specializate              

de alimentatie publica  si                    3.00                            
        bufete de incinta                         _______ _____ 
4.     Spatii locative amenajate cu 
       jocuri mecanice,distractive cu 
       imagini in miscare fara                        5.32                        
       castiguri banesti                          _____________ 
5.    Unitati comerciale cu amanuntul 
       cu profil nealimentar,tutungerii,        2.66                        
       drogherii,unitati tip.consigantie______________ 
6.    Unitati comerciale spec.prof. 
        alimentar,unit.paine,lapte,legume      2.00                       
        fructe.                                          _____________ 
7.     Unitati comerciale mixte cu profil 
        alimentar,nealimentar si de                2.66                       
        alimentatie publica                   ______________ 
8.     Unitati profesionale(camere de 
        comert,posta si telefoana,de presa,     1.33                        
         cabinete medicale si farmacii ______________ 
9.     Terase,declarate locuri publice          1.00                         
         de desfacere                             ______________ 
10.     Boxe independente, 
         din diferite materiale,care nu             0.53                         
         apartin de unitatea de baza.   ______________ 
11. Magazii                                                 0.67                         
                                                            ______________ 
 
 
 
 
12.    Spatii locative destinate pentru 
          invatamant,inclusiv crese si              
          gradinite,sanatate,activitati 
          social-culturale,spatii de produc-      0.28                       
          tie si prestarii de servicii .       ______________ 
       

13.     Unitati comerciale ( magazine )  



Specializate in profil alimentar 
 inclusiv unitatile de paine , lapte           
si lactate , unitati de legume -               2.66                         
fructe care desfac produsele proprii .__________ 
 

14.     Spatii de productie de alimentatie 
publica  ( bucatarii, laboratoare, 
carmangerii, simigerii, langoserii, 
pizzerii ) unitati ( ateliere ) si de         2.00                          
productie industriala si de 
prestari de servicii diverse.__________________ 
 
    

   Nota: 
Tarifele de baza lunare,in lei/m.p.se reduc: 
       a) pentru spatiile anexa ( de depozitare , grupuri sanitare , coridoare , garaje etc. 
) apartinand de spatiile de baza , tarifele reprezinta 60 % din cele stabilite pentru 
spatiile de baza prevazute la nr. crt. 1-14 inclusiv ; 
       b)cu 10% pentru spatiile lipsite de instalatie de apa,canal si electricitate,sau 
numai una din acestea. 
       c)cu 50% pentru terasele de la nr.crt.9 in perioada 1.X-1.IV.. 
 
 
TARIFE  DE CONCESIONARE TERENURI PROPRIETATE PUBLICA 
 SAU PRIVAT A COMUNEI PENTRU CONSTRUCTIA DE LOCUINTE  
========================================================== 
                                                                                   Tarife lei/mp./an          
Nr.crt.  Destinatia constructiei                         Dumbrava   
                                                                               Rachita  
                                                                              Bucovat     
============================================================ 

1. Constructii destinate                        1.00                             
activitatilor economice               __________ 
 

     
2. Constructii de locuinte si                0.26                            

Case de vacanta                          ___________ 
============================================================ 
 
 

     TARIFE  PENTRU SERVICII DE INTERES COMUNAL 
 

 
 Nr.                                                                               TARIFE lei/UM 
Crt.        Denumirea serviciului                     U.M.         luna 

1. Chiria pentru curtile si gradinilor 
aferente sup.locative cu alte desti-                        0.24 
natie decat aceea de locuinta            ________________ 

2. Inchiriere camine culturale,pentru: 
- nunti                                                                  333.00 lei. 
- botezuri                                                            200.00 lei 
- baluri                                                                133.00 lei 
- servirea mesei la inmormantari                      48.00  lei 

3. Multiplicari XEROX alb-negru pentru 
terte persoane  
a)Format A4                                                                0.3 



     - o fata                                            buc______________  
     - 2 fete                                            buc                   0.5 

      4.    Trimitere fax                       
                   - in tara                                                   2.50 lei 
                  - in afara tarii                                          5.00  lei 
=============================================================== 
  TARIFE CONCESIONARE TEREN PENTRU MONTARE STALPI PE 
TERENURILE DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT LA COMUNEI 

         Denumirea serviciului                        U.M.            TARIFE lei/mp./luna 
                                                                                       Dumbrava    

                                                                                            Rachita 
                                                                                           Bucovat     

                                                                                            2.00                    
  a)Inalta tensiune                                        m.p.          ________ 
                                                                                             1.07                   
  b)Medie tensiune                                        m.p.          ________ 
                                                                                             0.94                     
c)Joasa tensiune                                        m.p.              _______ 
                                                                                             0.80                     
d)Iluminat public                                      m.p.              _______ 
 
 
Taxele din prezenta anexa nu contin TVA    
 
 
 

Inspector I.T. 
Andreia Iovitoni 

 


