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5 DECEMBRIE
Ora 18:00 - În aşteptarea lui Moș Nicolae 
- deschiderea Târgului de Crăciun și 
aprinderea iluminatului ornamental, 
spectacol de colinde susținut pe 
scena din parcul central de Ansamblul 
Săpânțana din Săpânța, Ansamblul 
Florile Cosăului din Sârbi, comuna 
Budești, Ansamblul Titiana a Școlii de 
Artă din Sighetu Marmației, Ansamblul 
Mugurelul al Clubului Copiilor Sighetu 
Marmației 
Concert de colinde Andra, Săndel și 
Aurora Mihai - Scena din Parcul Central 
al oraşului. 
Organizatori: Primăria şi Consiliul local, 
Centrul Cultural, Clubul Copiilor Sighetu 
Marmației

6 DECEMBRIE
Ora 13:00 - Expoziție de icoane pe 
sticlă realizată în cadrul proiectului 
Școala de vară 2013, proiect finanțat de 
CJMM, secția de Etnografie a Muzeului 
Maramureșului, str. Bogdan Vodă , Nr. 1;
Ora 16:00 - Concert lecție - Petrică și 
Lupul - de Serghei Prokofiev, sala George 
Enescu;
Ora 18:00 - Concert Mozart, sala George 
Enescu, organizator Primăria Sighetu 
Marmației prin Centrul Cultural Sighetu 
Marmației;

8 DECEMBRIE
Ora 19:00 - Concert de colinde a 
corului Cristos Rege - Biserica Greco-
Catolică din Sighetu Marmației;

12 DECEMBRIE
Ora 14:00 - Expoziție de fotografie - 
Muzeul satului maramureșean în cele 
patru anotimpuri  
Expoziţie de sculptură - Semnul 
lemnului, artist Ioan Bledea, sălile 
de expoziție temporară a Muzeului 
Maramureșean, Piaţa Libertății, nr. 16;

13 DECEMBRIE
Ora 18:00 - Concert Ansamblul Mara, 
Sighetu Marmației, Ducu Berți, Mihai 
Neniță și Florin Săsărman - scena din 
Parcul Central;

16 DECEMBRIE
Ora 12:00 - Expoziție de podoabe 
de Crăciun și Anul Nou, realizată în 
cadrul proiectului Eu sunt pui de 
moroşan, Secția Etnografie a Muzeului 
Maramureșean;

19 DECEMBRIE
Ora 13:00 - Expoziție de 
fotografie - Istoria Muzeului satului 
maramureșean, Muzeul Satului, Str. 
Muzeului, Nr. 1

20 DECEMBRIE
Ora 13:00 - Expoziție de carte - Zilele 
Editurii Grinta - cărţi semnate de 
scriitori maramureșeni în 2013 - Sala 
sediu a Casei de Cultură din Cadrul 
Centrului Cultural Sighetu Marmației, 
Palatul Episcopal 
Ora 18:00 – Concert - Gașca de acasă, 
CRUSH și Alexandra Ungureanu, CRBL - 
scena din Parcul Central

21 DECEMBRIE
Ora 15:00 Concert de colinde - Palatul 
Episcopal Sighetu Marmației;

22 DECEMBRIE
Ora 17:00 - Concert de colinde - 
Biserica Adormirea Maicii Domnului;

25 DECEMBRIE
Ora 17:00 - Concert de colinde la 
Catedrala Ortodoxă din Sighetu 
Marmației;

27 DECEMBRIE
Ora 12:30 - Alaiul măștilor și portului 
popular, al obiceiurilor de iarnă în 
cadrul Festivalului de datini și obiceiuri 
Sighetu Marmației - centrul istoric al 
oraşului 
Ora 18:00 - Spectacol de gală pe 
tematica datinilor şi obiceiurilor de 

iarnă - grupuri special invitate pe scena 
din Parcul Central al oraşului
Ora 21:00 - Foc de artificii

28 DECEMBRIE
Ora 9:00 - Simpozion ,,Masca și 
jocurile cu măști în sărbătorile de 
iarnă” , Sala Transist a Primăriei Sighetu 
Marmației  
Ora 13:00 - Vernisajul expoziției 
Viflaimul în Maramureș, expoziție 
realizată în cadrul proiectului cu 
același nume, finanțat de AFCN  
Ora 13:30 - Expoziție de pictură 
a artistului Valentin Rosznyai - 
vernisaj, secția Etnografie a Muzeului 
Maramureșean.

PRogRaM

„Decembrie 
       în Maramureș”

Începând cu ora 18.00 au urcat 
pe scenă ansamblurile fol
clorice Titiana a Şcolii de 
Artă Gheorghe Chivu, Florile 

Cosăului din Sârbi  comuna Budeşti, 
Săpânțana din Săpânța și Mugurelul 
de la Clubul copiilor din Sighet.

Primarul Ovidiu Nemeș, invitat să 
urce pe scenă, sa adresat miilor de 
sigheteni prezenți în centrul orașului, 
invitândui să se bucure din plin de 
surprizele pregătite special pentru 
ei de Administrația locală. Edilul 

local, împreună cu invitata specială 
a evenimentului, Andra, au aprins 
iluminatul ornamental. 
În uralele copiilor a sosit și Moș 
Nicolae, iar la ora 20.00 a început 
mult aşteptatul concert al interpretei 
Andra.

Următorul mare concert aşteptat 
de sigheteni este cel din data de 
13 decembrie, ora 18.00, când pe 
scena din centrul orașului va urca 
Ducu Bertzi, Mihai Neniță și Florin 
Săsărman.

Primarul Ovidiu Nemeș invită toți maramureșenii la manifestările de iarnă organizate în municipiul Sighetu 
Marmației sub egida „Decembrie în Maramureș”. Evenimentele au debutat joi, 5 decembrie, cu deschiderea 
Târgului de Crăciun, aprinderea iluminatului ornamental și un concert extraordinar susţinut de Andra, 
Săndel și Aurora Mihai.
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al municipiului 

Sighetu Marmaţiei 

Sighetu Marmaţiei 
31.10.2013

Preşedinte de şedinţă,  
Tomşa Petru,

Contrasemnează: secretar, 
Sorin Rednic

Consiliul local al municipiului Sighetu 
Marmaţiei, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 31 octombrie 2013, convocată 
din iniţiativa dlui. Primar;
Având în vedere expunerea motivată a 
Primarului municipiului Sighetul Mar
maţiei nr.15233 /2013 prin care se susţine 
proiectul de rectificare a bugetului local 
pe anul 2013 pentru municipiul Sighetu 
Marmaţiei
În baza referatului nr. 15456/2013 
a Direcţiei Economice, prin care se 
propune aprobarea rectificării bugetului 
local pe anul 2013 cu suma totală de 
677,57 mii lei, precum şi a avizului 
Comisiei de studii, prognoze economico
sociale, buget, finanţe şi administrarea 
domeniului public şi privat; 
Ținând seama de Deciziile nr. 245/2013, 
nr. 252/2013, nr. 254/2013, nr. 
260/2013 și nr. 261/2013 emise Ad
ministrația județeană a finanțelor publice 
Maramureș, în aplicarea Ordonanței 
Guvernului României nr. 17/2013 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2013, precum și Decizia nr. 
258/2013 emisă Administrația jude
țeană a finanțelor publice Maramureș 
privind influențele la nivelul maxim 
al cheltuielilor de personal aferent 
bugetului general centralizat al unităților 
administrativ teritoriale ale județului 
Maramureș pe anul 2013.   
În baza Legii nr. 5/2013 a bugetului de 
stat pe anul 2013 şi a Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. 2 lit. b, coroborat 
cu al. 4 lit. a şi art. 115 al. 1 lit. b din Legea 
nr. 215/2001 republicată a administraţiei 
publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului 
local al municipiului Sighetu Marmaţiei  
pe anul 2013, în sensul majorării ve
niturilor acestuia cu suma de 677,57 mii 
lei după cum urmează:
I la cap. 11.02.06 “ venituri din TVA 

pentru echilibrarea bugetelor locale” cu 
suma de 218,57 mii lei,
I la cap. 33.10.21 ” venituri din prestări 
servicii” Spitalul municipal Sighetu 
Marmaţiei cu suma de 109 mii lei,
I la cap. 33.10.08 “venituri diverse” 
Serviciul public de gospodărie Urbana 
cu suma 350 mii lei,

Art.2. În vederea echilibrării bugetului 
local, se vor majora cheltuielile acestuia 
pe anul 2013 cu suma de 677,57 mii lei 
după cum urmează: 
I la cap. 66.02.” Bunuri şi servicii” Spitalul 
municipal Sighetu Marmaţiei cu suma de 
62,17 mii lei, 
I la cap. 66.10.10 “ Cheltuieli de personal” 
Spitalul municipal Sighetu Marmaţiei cu 
suma de 109 mii lei
I la cap. 68.02. “Bunuri și servicii” 
Serviciul public de asistență socială cu 
suma de 2,43 mii lei, 
I la cap. 84.10.10 “ Cheltuieli de 
personal” Serviciul public de gospodărie 
Urbana cu suma 350 mii lei
I la cap. 84.02 “ Bunuri și servicii” 
Serviciul public de gospodărie Urbana 
cu suma 153,97 mii lei

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a 
pre vederilor din prezenta hotărâre şi 
repartizarea pe trimestre a sumelor se 
încredinţează Primarul municipiului 
Sighetul Marmaţiei, Direcţia Economică 
şi ordonatorii terţiari de credite din 
subordinea ordonatorului principal.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică 
la:

I Instituţia Prefectului Judeţul 
Maramureş;
I Consiliul Judeţean Maramureş;
I Primarul municipiului Sighetu 
Marmaţiei;
I Administrația județeana a 
finanțelor publice Maramureş;
I Serviciul fiscal municipal Sighetul 
Marmaţiei;
I Direcţia Economică;
I Serviciile publice subordonate;
I Dosar hotărâri.

Consiliul local al municipiului Sighetu 
Marmaţiei, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 31.10.2013, convocată din 
iniţiativa dlui. Primar;
Având în vedere expunerea de motive 
înregistrată sub nr.15236/2013 pre
cum şi referatul nr. 15237/2013 al 
Compartimentului salarizare resurse 
umane prin care se propune aprobarea 
unor modificări în structura de 
personal aferentă Serviciului public 
de gospodărie Urbana precum și a 
Clubului Sportiv municipal Sighetu 
Marmaţiei, în sensul diminuării cu 
un număr de trei posturi de personal 
contractual a organigramei şi a statului 
de funcţii din cadrul Serviciului public 
de gospodărie Urbana, corelativ cu 
transformarea și mutarea lor în cadrul 
structurii organizatorice a Clubului 
sportiv municipal Sighetu Marmaţiei, 
aprobată prin hotărârea Consiliul local 
al municipiului Sighetu Marmaţiei nr. 
38/2013. 
Văzând că numărul total de posturi 
afe rent municipiului Sighetu Mar
ma ţiei aprobat prin hotărârea Con
siliului local al municipiului Sighetu 
Marmaţiei nr.40/2013 urmare a 
aplicării prevederilor Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 77/2013 
pentru stabilirea unor masuri pri
vind asigurarea funcționalității admi
nistrației publice locale, a numărului 
de posturi si reducerea cheltuielilor 
la instituțiile și autoritățile publice 
din subordinea, sub autoritatea sau 
în coordonarea Guvernului ori a 
ministerelor, rămâne nemodificat.
Ţinând seama de avizele Comisiei de 
studii, prognoze economicoso cia  le, 
buget, finanţe şi administrarea do me
niului public şi privat şi a Comisiei 
pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinei publice, res
pectarea drepturilor cetăţenilor şi 
libertăţilor religioase şi de cult, relaţii 
externe, probleme ale minorităţilor, 
relaţii cu cetăţenii şi mass – media; 
În conformitate cu prevederile Ordo
nanței de Urgență a Guvernului nr. 
77/2013 pentru stabilirea unor masuri 
privind asigurarea funcționalității ad
ministrației publice locale, a numărului 
de posturi si reducerea cheltuielilor 
la instituțiile și autoritățile publice 
din subordinea, sub autoritatea sau 
în coordonarea Guvernului ori a mi
nisterelor;
Având în vedere Hotărârea nr. 38/2013 
a Consiliului local al municipiului 
Sighetu Marmaţiei privind aprobarea 

înfiinţării Clubului sportiv municipal 
Sighetu Marmaţiei.
Văzând prevederile cuprinse în Legea 
nr. 69/2000 a educației fizice și spor
tului.
În baza prevederilor cuprinse în Or
donanţa nr. 63/2010 pentru modi
ficarea si completarea Legii nr. 273/ 
2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare;
Ţinând seama de prevederile cuprinse 
în Legea nr.188/1999 republicată, 
privind statutul funcţionarilor publici, 
Legea nr. 53/2003 codul muncii, 
precum şi în Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările lor ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. 2 lit. a coroborat 
cu al.3 lit.b precum şi art. 115 al. 1 lit. 
b din Legea nr.215/2001 republicată 
a administraţiei publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă diminuarea numă
rului total de posturi cuprins în  
organigrama şi statul de funcţii 
afe rente Serviciului public de 
gospodărie Urbana cu un număr de 
trei posturi de personal contractual 
și totodată mutarea și transformarea 
lor în posturile prevăzute în cadrul 
structurii organizatorice a Clubului 
sportiv municipal Sighetu Marmaţiei, 
structură aprobată prin hotărârea 
Consiliul local al municipiului Sighetu 
Marmaţiei nr. 38/2013, numărul total 
de posturi aferent municipiului Sighetu 
Marmaţiei rămânând nemodificat.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a 
prevederilor din prezenta hotărâre se 
încredinţează Primarul municipiului 
Sighetu Marmaţiei.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică 
la:

I Instituţia Prefectului Judeţul 
Maramureş;
I Primarul municipiului Sighetu 
Marmaţiei;
I Serviciul public de gospodărie 
Urbana;
I Clubul sportiv municipal 
Sighetu Marmaţiei;
I Compartimentul salarizare 
resurse umane;
I Direcţia Economică;
I Dosar hotărâri.
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Cele mai răspândite şi mai cunoscute 
obiceiuri s-au dovedit a fi cele legate 
de Crăciun şi de Anul Nou. 
Maramureşul mai păstrează încă vii 
multe dintre tradiţiile şi obiceiurile 
care se practică de sărbătorile de 
iarnă. Pe lângă celebrul obicei al 
colindatului, umblatul cu Viflaimul 
rămâne încă tradiţie nealterată.
Viflaimul este o piesă de teatru 
popular cu o temă sacră, 
care abordează mitul naşterii 
Mântuitorului. Sunt puţine localităţile 
Maramureşului în care mai este 
prezentat spectacolul, şi datorită nu-
mărului mare de personaje, dar şi a 
pregătirilor minuţioase care trebuie 
făcute cu mult timp înainte. 

„Misterul naşterii” a fost sărbătorit din 
vremuri străvechi de către poporul rom’n. Cu 
ocazia Craciunului şi a Anului Nou, Viflaimul 
se organizează în cadrul unei grupe de flăcăi 
şi oameni de vârstă medie, spre deosebire de 
celelalte jocuri unde în ultima vreme apar tot 
mai mult cetele de copii şi adolescenţi. Faptul 
se datorează probabil textului religios care 
implică mai multă seriozitate nu atât în jocul 
în sine cât persoanelor care participă la joc.

Acest teatru popular spectaculos, care îmbină 
percepţiile ancestrale despre bine şi rău cu 
legendele creştine, este păstrat viu în mai 
multe sate de pe Valea Izei (Onceşti, Năneşti, 
Rozavlea, Ieud, Poienile Izei etc.), pe Valea 

Tisei la Sarasău, pe Valea Vişeului la Rona de 
Jos şi nu în ultimul rând în cadrul minorităţilor 
de ucraineni, ţipţeri şi maghiari din zona 
Maramureşului istoric. 
În cadrul sărbătorilor de iarnă, un rol important 
la jucat şi îl mai joacă încă deghizarea practicată 
în jocul cu măşti. Cei care se mascau urmăreau 
ca, pe lângă protecţia reală sau magică, să obţină 
cu ajutorul măştilor şi legătura spirituală cu 
presupusele forţe supraomeneşti.
Proiectul Viflaimul în Maramureş este un proiect 
cultural finanţat de Admi nistraţia Fondului 
Cultural Naţional şi implementat de către 
Muzeul Mara mureşan din Sighetu Marmaţiei, 
în par teneriat cu Primăria şi Consiliul Local 
Sighetu Marmaţiei, Asociaţa prietenii Muzeului 
Maramureşului, precum şi Universitatea Tehnică 
Cluj Napoca, Facultatea de Litere, Baia Mare.
Proiectul Viflaimul în Maramureş îşi propune 
prezentarea şi promovarea acestui vechi 
spectacol de teatru popular. Dorim să includem 
în circuitul muzeal o prezentare a obiceiurilor de 
iarnă, prin intermediul unei foarte diversificate 
colecţii de măşti populare.

Figurarea piesei de teatru „Viflaimul” în cadrul 
expoziţiei de etnografie va pune în valoare o 
parte a patrimoniului cultural imaterial din 
zona Maramureşului istoric. 

Viflaimul  
în Maramureș

un PRoIECt al MuzEuluI 
MaRaMuREşEan  

DIn SIghEtu MaRMaţIEI

„Când mă gândesc la Maramureş, la folclorul nostru şi la felul 
întâmplător şi prea adesea parţial în care am păstrat ceva din 
ce a fost, îmi spun că ceea ce ştim şi admirăm noi, laolaltă cu 
atâţia străini, reprezintă poate numai resturile şi firimiturile 
unui banchet al zeilor”. 

(Constantin Noica în Calendarul Maramureşului, 1980)
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Viflaimul redă scena naşterii lui Isus, 
îmbinând dogma creştină cu ritualuri 
magice. Interpretată, începând cu ziua 
de Crăciun şi până la Bobotează, această 
manifestare dramatică însumează circa 
24 de personaje, toate mascate sugestiv: 
Maica Domnului, Îngerii, Pruncul Iisus, Iosif, 
Păcurarul, Ciobanul şi cei Trei Crai de la 
Răsărit. 

I organizarea unui simpozion in
ter activ unde, pe lângă tinerii 
implicaţi direct în proiect, vor fi 
invitaţi specialişti etnologi din ţară, 
responsabili culturali locali, autorităţi 
locale, alături de care vom încerca 
să găsim soluţii pentru con servarea 
şi promovarea acestui segment al 
patrimoniului imaterial şi a expresiei 
sale materiale atât în rândul tinerilor, 
cât şi al comunităţii 
I conceperea unor activităţi alter na
tive dedicate tinerilor, care să com
pleteze activităţile şcolare: work
shopuri pentru confecţionare de 
măşti populare, punerea în scenă a 
repre zentaţiei populare Viflaimul
I constituirea unei baze de date des
pre patrimoniul imaterial refe ri toare 
la tematica proiectului accesibilă per
soanelor interesate.

Activităţile desfăşurate în cadrul pro
iectului au fost diverse, începând de 
la managementul proiectului, care sa 
desfăşurat pe toata durata de im ple
mentare a proiectului şi care a concurat 
la buna realizare a celorlalte activităţi 
planificate, prin întâlniri de proiect, 
evaluarea rezultatelor conform planului 

de activităţi, monitorizarea permanentă 
a realizării lui. Altă activitate a fost 
cercetarea de teren privind obiceiurile de 
iarnă care au asociate jocurile cu măşti şi 
drama populară Viflaimul, prin aplicarea 
de chestionare, înregistrări audio, video, 
cercetare de arhivă şi în biblioteci. 
Arhivarea acestora în scopul realizării unei 
baze de date ce va putea fi consultată de 
persoanele interesate. 

Organizarea unei expoziţii permanente în 
cadrul Muzeului Etnografic având ca temă 
Viflaimul în Maramureş a re prezentat o 

altă activitate. Această expo zi ţie va 
fi vernisată în data de 28 de cembrie 
2012, în cadrul Festivalului de datini 
şi obiceiuri de iarnă MAR MAŢIA. 
Organizarea unui sim po zion interactiv 
cu prezentarea rezultatelor cercetării 
unor specialişti etnologi invitaţi din 
ţară şi propuneri de soluţii pentru 
conservarea şi promovarea obiceiurilor, 
precum şi elaborarea unei broşuri a 
expoziţiei Viflaimul în Maramureş şi 
al unui ghid al expoziţiei etnografice 
care va include şi expoziţia realizată în 
cadrul proiectului.

Viflaimul în Maramureș
un PRoIECt al MuzEuluI MaRaMuREşEan  

DIn SIghEtu MaRMaţIEI

Vor fi grupate şi personajele negative: 
Irod pe tron, dracii în ierarhia lor cu
noscută în zona Maramureşului (Lucifer, 
Ispravnicul, Inspectorul, Înşelă torul, Sâr
săilă), Moartea şi Înţeleptul de la curtea 
lui Irod. 
Toţi actanţii sunt ţărani simpli, fără studii 
de actorie. Aceştia încep pregătirile pentru 
Viflaim încă din postul Crăciunului. 
Rolurile le învaţă singuri, iar repetiţiile le 
fac seara, fie la casa unuia dintre actanţi, 
fie la şcoală sau căminul cultural.

Scopul acestui proiect a fost 
creşterea interesului opiniei publice faţă 
de cultură, respectiv a patrimoniului 
ima terial, a expresiei sale materiale şi a 
numărului consumatorilor de cultură în 
zona Maramureşului.

obiectivul general: spri
jinirea tinerilor în descoperirea şi va lo 
rificarea patrimoniului cultural ima te rial 
din Maramureş. 

obiectivele Specifice:
I amenajarea unei expoziţii tematice care 
să promoveze elemente ale patrimoniului 
imaterial zonal şi a expresiei sale materiale, 
în manifestarea lor contemporană;

Proiectul s-a derulat pe 
parcursul a 5 luni, iar 

rezultatul final, expoziţia 
tematică permanentă 

realizată în cadrul 
proiectului, va prezenta 

publicului larg şi vizitatorilor 
aspecte importante din 

această parte a patrimoniului 
imaterial şi a expresiei 

sale materiale, lărgindu-se 
astfel aria de promovare a 
proiectului şi rezultatelor 

acestuia.

Expo zi ţia pe tema Viflaimului va fi vernisată  
în data de 28 de cembrie 2012, în cadrul Festivalului de 

datini şi obiceiuri de iarnă MAR MAŢIA.

8
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Municipiul Sighetul Marmaţiei 
Direcţia Venituri 
Nr. 14.990/16.10.2013 

Către Consiliul Local Municipal Sighetul 
Marmaţiei,

Subsemnata ing. Tamara VasiliuCalogherato, 
director Direcţie Venituri, ţinând seama 
de necesităţile de realizare a veniturilor 
proprii ale bugetului local pentru anul 2014 
în scopul asigurării finanţării cheltuielilor 
publice locale, pe de o parte, precum şi de 
condiţiile locale specifice zonei, pe de alta 
parte, având în vedere prevederile Hotărâri de 
Guvern 1309/28.12.2012 privind nivelurile 
pentru valorile impozabile, impozitele şi 
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, 
precum şi amenzile aplicate începând cu anul 
fiscal 2013, a HCL 102/2012 şi art. 287*) 
din Legea 571/2003 prin care: „ Nivelul 
impozitelor şi taxelor locale prevăzute în 
prezentul titlu poate fi majorat anual cu 
până la 20% de consiliile locale, judeţene şi 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
după caz, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 
263 alin. (4) şi (5) şi la art. 295 alin. (11) lit. 
b)d).”
Având în vedere referatul nr. 1186/2013 din 
partea Serviciului Public de Gospodărire 
Urbana, cererea nr. 215/2013 din partea 

Asociaţiei Organizaţia Caritas, cererea nr. 
60/2013 din partea Asociaţia Casa de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor.

PROPUN
Art. 1.  Stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2014, după cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt 
prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele 
şi taxele locale pentru anul 2014, constituind 
anexa nr. 1, 2 şi 3;
b) cota prevăzută la art. 253 alin. (2) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 
pentru calculul impozitului pe clădiri, 
cuprinsă între 0,25%  1,5%, datorat de 
persoane juridice să se stabilească la 1,2% 
pentru clădiri reevaluate;
c) cota prevăzută la art. 253 alin. (4) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, pentru 
calculul impozitului pe clădiri datorat de 
persoane juridice pentru clădiri a căror valoare 
a fost recuperată integral pe calea amor tizării 
valoarea impozabilă să se reducă cu 15%;
d) cota prevăzută la art. 253 alin. (6) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 
pentru calculul impozitului unei clădiri care 
nu a fost reevaluata, modificată de Ordonanţa 
de Guvern 30/2011 :este între:

a) 10% şi 20% pentru clădirile care nu au 
fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori 
anului fiscal de referinţă;  propun 20%

b) 30% şi 40% pentru clădirile care nu au 
fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori 
anului fiscal de referinţă. – propun 40%
Cota impozitului pe clădiri se aplică la 
valoarea de inventar a clădirii înregistrată 
în contabilitatea persoanelor juridice, 
până la sfârşitul lunii în care sa efectuat 
prima reevaluare

e) cota prevăzută la art. 253 alin. (9) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal 
aferenta impozitului pe clădiri cu destinaţie 
turistică ce nu funcţionează în cursul unui an 
calendaristic să se stabilească la 5%.
f ) cota prevăzută la art. 267 alin. (3) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, aferentă 
taxei pentru eliberarea unei autorizaţii de 
construire pentru o clădire care urmează a fi 
folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă, se 
stabileşte la 0,5% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţii;
g) cota prevăzută la art. 267 alin. (5) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, aferentă 
taxei pentru eliberarea autorizaţiei necesare 
pentru lucrările de organizare de şantier în 
vederea realizării unei construcţii, care nu 
sunt incluse în altă autorizaţie de construire, 
se stabileşte la 3% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de organizare de şantier;
h) cota prevăzută la art. 267 alin. (6) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 

aferentă taxei pentru eliberarea autorizaţiei 
de amenajare de tabere de corturi, căsuţe 
sau rulote ori campinguri, se stabileşte la 
2% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţii;
i) cota prevăzută la art. 267 alin. (8) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 
aferentă taxei pentru eliberarea autorizaţiei de 
construire pentru orice altă construcţie decât 
cele prevăzute în alt aliniat al prezentului 
articol, se stabileşte la 1% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv 
instalaţiile aferente;
j) cota prevăzută la art. 267 alin. (9) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 
aferentă taxei pentru eliberarea autorizaţiei 
de desfiinţare totală sau parţială a unei 
construcţii, se stabileşte la 0,1% din valoarea 
impozabilă a construcţiei;
k) cota prevăzută la art. 267 alin. (10) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 
aferentă taxei pentru prelungirea unui 
certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de 
construire, se stabileşte la 30% din cuantumul 
taxei pentru eliberarea certificatului sau 
autorizaţiei iniţiale;
l) cota prevăzută la art.270 alin. (4) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, aferentă 
taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, 
se stabileşte la 3 %;

m) cota prevăzută la art. 274 alin. (2) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 
pentru calculul impozitului pe spectacole, se 
stabileşte la:
1) în cazul unui spectacol de teatru, ca de 
exemplu o piesa de teatru, balet, operă, 
operetă, concert filarmonic sau altă mani
festare muzicală, prezentarea unui film la 
cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competiţie sportivă internă sau internaţională, 
cota de impozit este egala cu 2%;
2) în cazul oricărei alte manifestări artistice 
decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit 
este egală cu 5%.
n) cota prevăzută la art. 278 279 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 
modificată de ordonanţa de Guvern 30/2011 
pentru calculul taxei hoteliere, se stabileşte 
cota de 1 %;
o) cota prevăzută la art.285 alin. (2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, pentru 
impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se 
reduc cu 50% pentru acele clădiri şi terenurile 
aferente deţinute de persoane juridice, care 
sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de 
servicii turistice pe o perioadă de maximum 
6 luni pe durata unui an calendaristic.
p) la art. 286 alin. 8 şi 9 :
Consiliul local acordă o reducere cu 75% de 
la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă 

de minimum 7 ani, cu începere de la data de 
întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării 
lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii 
apartamentelor din blocurile de locuinţe 
şi ai imobilelor care au executat lucrări de 
intervenţie pe cheltuiala proprie, pe baza 
procesuluiverbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care 
se constată realizarea masurilor de intervenţie 
recomandate de către auditorul energetic în 
certificatul de performanţă energetică sau, 
după caz, în raportul de audit energetic, astfel 
cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 158/2011.
Consiliul local acordă scutire de la plata 
impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri pe o 
perioada de 5 ani consecutivi, cu începere 
de la data de întâi ianuarie a anului fiscal 
următor în care a fost efectuată recepţia la 
terminarea lucrărilor, pentru proprietarii 
care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 
153/2011 privind măsuri de creştere a 
calităţii arhitecturalambientale a clădirilor.

Art. 2. - Bonificaţia prevăzută la art. 255 
alin. (2), 260 al. (2) şi 265 al.(2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal pentru 
contribuabili, se stabileşte după cum 
urmează:

taxElE SI IMPozItElE PE 2014 În DEzBatERE

ROMÂNIA
JudeţuL MaraMureŞ

CONSiLiuL LOCaL  
aL MuNiCiPiuLui 

Sighetu MarMaţiei

HOTĂRÂREA
NR.55/2013

privind conferirea 
Titlului de 

Cetăţean de 
Onoare a 

Municipiului 
Sighetu Marmaţiei 
d-lui. Szabo Istvan

ROMÂNIA
JudeţuL MaraMureŞ

CONSiLiuL LOCaL  
aL MuNiCiPiuLui 

Sighetu MarMaţiei

HOTĂRÂREA
NR.56/2013

privind conferirea 
titlului de Cetăţean 

de Onoare a 
Municipiului Sighetu 

Marmaţiei d-lui. 
Todea Ioan Dorel

Consiliul local al municipiului Sighe tu 
Marmaţiei, întrunit în şedinţa extraor
dinară din data de 13 noiembrie 2013, 
convocată din iniţiativa dlui. Primar;
Având în vedere expunerea de motive 
înregistrată sub nr.15520/2013 pre cum 
şi referatul nr. 16685/2013 al Biroului 
Relaţii cu Publicul, prin care se solicită 
aprobarea conferirii Titlului de Cetăţean 
de Onoare a Municipiului Sighetu 
Marmaţiei dlui. Profesor Uni versitar 
Doctor Szabo Istvan, per so nalitate mar
cantă a vieții medicale interna ționale; 
Văzând prevederile Hotărârii Consiliul 
local al municipiului Sighetu Marmaţiei 
nr. 42/2011 privind aprobarea Regula
mentului de conferire a Titlului de Cetă
ţean de Onoare a Municipiului Sighetu 
Marmaţiei;
Ţinând seama de avizul Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, 
sănătate, protecţie socială, sportivă, de 
agrement, tineret şi femei;
În temeiul art. 36 alin. 8 şi art. 115 al. 1 

lit. b din Legea nr.215/2001 republicată, 
a administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se conferă Titlul de Cetăţean 
de Onoare a Municipiului Sighetu 
Marmaţiei dlui. Szabo Istvan.
Art.2.Prezenta hotărâre se comunică 
la:

I Instituţia Prefectului Judeţul 
Maramureş;
I Primarul Municipiului Sighetu 
Marmaţiei;
I dl. Szabo Istvan;
I Dosar hotărâri.

Sighetu Marmaţiei 31.11.2013
Preşedinte de şedinţă,  

Scubli Horia,
Contrasemnează: secretar, Sorin Rednic

Consiliul local al municipiului 
Sighetu Marmaţiei, întrunit în şedinţa 
extraordinară din data de 13 noiembrie 
2013, convocată din iniţiativa dlui. 
Primar;
Având în vedere expunerea de motive 
înregistrată sub nr.16528/2013 precum 
şi referatul nr. 16684/2013 al Biroului 
Relaţii cu Publicul, prin care se solicită 
aprobarea conferirii Titlului de Cetăţean 
de Onoare a Municipiului Sighetu 
Marmaţiei dlui. Profesor Doctor Todea 
Ioan Dorel, personalitate marcantă a 
vieții culturale sighetene; 
Văzând prevederile Hotărârii Consiliul 
local al municipiului Sighetu Marmaţiei 
nr. 42/2011 privind aprobarea Regula

mentului de conferire a Titlului de 
Cetăţean de Onoare a Municipiului 
Sighetu Marmaţiei;
Ţinând seama de avizul Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, 
sănătate, protecţie socială, sportivă, de 

agrement, tineret şi femei;
În temeiul art. 36 alin. 8 şi art. 115 al. 1 
lit. b din Legea nr.215/2001 republicată, 
a administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se conferă Titlul de Cetăţean 
de Onoare a Municipiului Sighetu 
Marmaţiei dlui. Todea Ioan Dorel.
Art.2.Prezenta hotărâre se comunică 
la:

I Instituţia Prefectului Judeţul 
Maramureş;
I Primarul Municipiului Sighetu 
Marmaţiei;
I dl. Todea Ioan Dorel;
I Dosar hotărâri.

Sighetu Marmaţiei 31.11.2013
Preşedinte de şedinţă,  

Scubli Horia,
Contrasemnează: secretar, Sorin Rednic
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.     / 2013 a Consiliului local al municipiului Sighetu-Marmaţiei Anexa 1.1
TABLOUL cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 

aplicabile în anul fiscal 2010
CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE pe metru patrat de suprafaţă construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice Art.251 alin. (3)
TIPUL CLĂDIRII NIVELURILE APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2013- 
conform H.G 1309/2012 şi 
HCL 102/2012

M
aj

or
ar

e 
an

ua
lă

PROPUS PENTRU ANUL 
2014

Valoarea impozabilă lei/m2 Valoarea impozabilă lei/m2

Cu
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 c
an
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ar
e,
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 c
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ire %
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 c
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A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din 
cărămidă arsă sau orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic și/sau chimic

935 555 5 982 583

B. Clădiri cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice alte materiale nesupuse 
unui tratament termic și/sau chimic

254 159 5 267 167

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi 
exteriori din cărămidă arsă sau orice alte materiale rezultate în 
urma unui tratament termic și/sau chimic

159 143 5 167 150

D. Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

95 63 5 100 66

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeași adresă 
încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, 
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D

75% din suma 
care s-ar 

aplica clădirii

75% din suma 
care s-ar 

aplica clădirii

x 75% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii

75% din suma 
care s-ar 

aplica clădirii

D. În cazul contribuabilului care deţine la aceeași adresă 
încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, 
utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma 
care s-ar 

aplica clădirii

50% din suma 
care s-ar 

aplica clădirii

x 50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii

50% din suma 
care s-ar 

aplica clădirii

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, 
închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.  / 2013 a Consiliului local al municipiului Sighetu-Marmaţiei Anexa 1.2

CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU 
CONSTRUCŢII

Art.258 alin. (2)

Nr. Crt Zona din cadrul localităţii

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2013 - conform H.G. 
1309/2012 şi HCL 102/2013 - lei/ha -

Majorare 
anuală PROPUS PENTRU ANUL 2014

Nivelul impozitului / taxei, pentru 
rangul localităţii II - lei/ha - % Nivelul impozitului / taxei, pentru 

rangul localităţii II - lei/ha-
1 A 7553 5 7931

2 B 5269 5 5532
3 C 3335 5 3502
4 D 1763 5 1851

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT
CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII

Art.258 alin. (4)                                                                                                                                                                                    lei/ha

N
r. 

Cr
t Categoria de folosinţă / Zona

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2013 - conform H.G. 
1309/2012 şi HCL 102/2013 - lei/ha - M

aj
or

ar
e 

an
ua

lă PROPUS PENTRU ANUL 2014

A B C D % A B C D
1 Teren arabil 28 21 19 15 5 29 22 20 16
2 Pașune 21 19 15 13 5 22 20 16 14
3 Fâneaţă 21 19 15 13 5 22 20 16 14
4 Vie 46 35 28 19 5 48 37 29 20
5 Livadă 53 46 35 28 5 56 48 37 29
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestiră 28 21 19 15 5 29 22 20 16
7 Teren cu ape 15 13 8 x 5 16 14 8 x
8 Drumuri și căi ferate x x x x x x x x x
9 Neproductiv x x x x x x x x x

IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

Art.258 alin. (6)                                                                                                                                                                lei / ha

N
r. 

Cr
t

Categoria de folosinţă / Zona

NIVELURILE APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2013 - 
conform H.G. 1309/2012  
şi HCL 102/2013 - lei/ha - M

aj
or

ar
e 

an
ua

lă PROPUS PENTRU ANUL 
2014

Zona 
A

Zona 
B

Zona 
C

Zona 
D % Zona 

A
Zona 

B
Zona 

C
Zona 

D

1 Teren cu construcţii 31 28 26 22 5 33 29 27 23
2 Teren arabil 50 48 45 42 5 53 50 47 44
3 Pașune 28 26 22 20 5 29 27 23 21
4 Fâneaţă 28 26 22 20 5 29 27 23 21
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1 55 53 50 48 5 58 56 53 50

5.1 Vie până la intrarea pe rod x x x x x x x x x
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1 56 53 50 48 5 59 56 53 50

6.1 Livadă până la intrarea pe rod x x x x x x x x x

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestiră, cu excepţia 
celui prevăzut la nr. crt. 7.1 16 14 12 8 5 17 15 13 8

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani cu rol de protecţie x x x x x x x x x
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 5 2 1 5 6 5 2 1

8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 31 28 26 5 36 33 29 27
9 Drumuri și căi ferate x x x x x x x x x

10 Teren neproductiv x x x x x x x x x

a) în cazul impozitului pe clădiri, datorat 
de: persoane fizice la 10%, persoane 
juridice 10%;
b) în cazul impozitului pe teren, datorat de: 
persoane fizice la 10%, persoane juridice 
10%;
c) în cazul impozitului pe mijloc de transport 
datorate de: persoane fizice la 10%, persoane 
juridice 10%

Art. 3.  (1) Majorarea anuală prevăzută 
la art. 287 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu până la 20%, este prevăzută 
distinct în Tabloul cuprinzând impozitele şi 
taxele locale pentru anul 2014, constituind 
anexa nr. 1 şi 2 , fiind de 5%

Art. 4.  Se aprobă delimitarea zonelor pre
văzute în intravilanul şi extravilanul mu
nicipiului Sighetu Marmaţiei conform 
anexelor 4 şi 5.

Art. 5  La calcularea impozitului pe 
clădiri în cazul contribuabililor persoane 
fizice şi a impozitului pe terenuri în cazul 
contribuabililor persoane fizice şi persoane 
juridice, care se stabilesc în funcţie de zonele 
din intravilanul şi extravilanul municipiului 
Sighetul Marmaţiei, vor fi avute în vedere 
delimitările pe zone aşa cum prevede Planul 
Urbanistic General.
Art. 5.  Se aprobă procedura şi criteriile de 
acordare a facilităţilor fiscale categoriilor 
de persoane fizice prevăzute la art. 286 alin. 
(14) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, adică :
 reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri 
şi teren pentru persoanele care au venituri în 
exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau 
ajutor social, constituind anexa nr. 6.

Art. 6.  Se aprobă scutirea de la plata 
impozitului pe clădiri, pe anul 2014, pentru 

clădirea situată pe str. 22 Decembrie nr. 10, 
aflată în proprietatea Asociaţia Casa de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor şi clădirea situată pe 
str. Ioan Mihaly de Apşa nr. 15, conform art. 
250 alin. 19 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal.

Art. 7  Creanţele fiscale restante – pe tipuri 
de creanţe principale şi accesorii  aflate în 
sold la data de 31 decembrie a anului 2013, 
mai mici de 10 lei/persoană, se anulează, 
conform prevederilor art. 178 alin. (2) şi (3) 
din Codului de procedura fiscală .

Art. 8  Hotărârea se completează cu pre vederile 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale 
Ordonanţei Guvernului nr. 92/ 2003 privind 
Codul de procedură fiscală, pre cum şi cu actele 
normative subsecvente în vigoare.

Art. 9 Hotărârea va intra în vigoare la data de 
01 ianuarie 2014.

Director Direcţie Venituri, Tamara Vasiliu - Calogherato
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14 15de Sighetu MarMaţiei

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.    / 2013 a Consiliului local al municipiului Sighetu-
Marmaţiei Anexa 1.3

CAPITOLUL IV - IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Mijloc de transport cu tracţiune mecanică
Art.263 alin.(2)1)

MIJLOC DE TRANSPORT
NIVELURILE APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2013 - 
conform H.G. 1309/2012 
şi HCL 102/2013

M
aj

or
ar

e 
 

an
ua

lă
 % PROPUS PENTRU 

ANUL 2014

I. Vehicule înmatriculate (lei/ 200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
1. Motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu capacitate cilindrică de 
până la 1600 cm3 inclusiv 8 5 8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cm3 inclusiv 18 5 19
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm3 inclusiv 72 5 76
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și 3000 cm3 inclusiv 144 5 151
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3 290 5 305
6.Autobuze, autocare, microbuze 24 5 25
7. Alte vehicule tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de 
până la 12 tone incusiv 30 5 32

8.Tractoare înmatriculate 18 5 19
II. Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică: lei/ 200 cm3 lei/ 200 cm3
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2 - 4 5 4
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4 - 6 5 6
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50-150 lei/an 158

1 ) Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Legea nr. 209/2012 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum 
și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 
3 ani.

REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE
Art.263 alin.(6)

MASA TOTALĂ AUTORIZATĂ
NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2013 - conform 
H.G. 1309/2012 şi HCL 
102/2013 M

aj
or

ar
e 

an
ua

lă PROPUS 
PENTRU ANUL 
2014

Impozitul, în lei % Impozitul, în lei
a) Până la 1 tonă inclusiv 9 5 9
b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 5 36
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 5 55
d) Peste 5 tone 64 5 67
Mijloace de transport pe apă
Art.263 alin.(7)
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 21 5 22
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 5 59
3. Bărci cu motor 210 5 221
4. Nave de sport și agrement *) între 0 și 1119 5 1,175
5. Scutere de apă 210 5 221
6. Remorchere și împingătoare: x 0 x
a) până la 500 CP inclusiv 559 0 x
b) peste 500 CP și până la 2.000 CP, inclusiv 909 0 x
c) peste 2.000 CP și până la 4.000 CP, inclusiv 1,398 0 x
d) peste 4.000 CP 2,237 0 x
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 182 0 x
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: x 0 x

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 182 0 0

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone și până la 3.000 
tone, 280 0 x

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 490 0 x

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod.

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. / 2013 a Consiliului local al 
municipiului Sighetu-Marmaţiei Anexa 1.3.1
Art. 263 alin. (4)(1)
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem 
de suspensie pneumatică sau 
echivalentele recunoscute

Alte sisteme  
de suspensie pentru axele 
motoare

I două axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133
2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367
3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517
4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1169
5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1169

II 3 axe
1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231
2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474
3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615
4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947
5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1472
6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1472
7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1472

III 4 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973
3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1545
4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1545 2291
5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1545 2291
6 Masa de cel puţin 32 tone 1545 2291
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E vremea sa privim în urmă cu recunoștință pentru toate 
realizările avute, pentru sprijinul pe care fiecare ni l-ați 
acordat în realizarea proiectelor importante și să privim 
înainte cu speranță. 

Ne dorim ca anul ce vine să ne aducă mai multe realizări, 
bucurii și investitii, să punem încă o cărămidă la Sighetul 
de mâine, orașul european prin dezvoltare și românesc, 
autentic prin tradiție, pe care ni-l dorim cu toții. 

Fie ca Sfintele Sărbători să vă aducă sănătate, belșug, 
fericire și liniște, iar Anul Nou care vine să fie mai bun 
decât toți anii care au trecut. 

Sărbători fericite și la mulți ani!
Primar, ovidiu nemeș


