ANEXA 1
La HCL nr.

T A B L O U L
CUPRINZÂND VALORILE TAXELOR LOCALE SPECIALE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2015

CAPITOLUL VIII TAXE SPECIALE
Art.282 din codul fiscal si art. 280 din legea finantelor publice locale

1. Eliberare certificate proprietate animale
a. pentru bovine adulte
b. pentru bovine tineret
c. pentru cabaline adulte
d. pentru cabaline tineret
e. pentru ovine şi caprine adulte
f. pentru ovine şi caprine tineret
g. pentru porcine adulte
h. pentru porcine tineret

Nivel 2014
x

Nivel 2015
x

15 lei / cap
8 lei / cap
15 lei / cap
10 lei / cap
5 lei / cap
3 lei / cap
5 lei / cap
1 leu / cap

15 lei / cap
8 lei / cap
15 lei / cap
10 lei / cap
5 lei / cap
3 lei / cap
5 lei / cap
1 leu / cap

NOTĂ : Taxa se plăteşte anticipat la casierie odată cu depunerea, aprobarea cererii şi eliberarea certificatului.
2.

Taxe măsurat terenuri intravilan sau
extravilan2

100 lei / parcelă

100 lei / parcelă
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NOTĂ : Taxa se plăteşte anticipat la casierie odată cu depunerea şi aprobarea cererii. Procesul verbal de constatare încheiat de comisie va servi la
împăcarea părţilor pe cale amiabilă şi poate fi folosit la instanţele de judecată doar ca probă consultativă. Procesul verbal de constatare nu este opozabil
expertizelor tehnice judiciare,

3. Taxă acces internet

1 leu/oră – 01.04. - 30.10
2 lei/oră - 01.11. – 31.03

1 leu/oră – 01.04. - 30.10
2 lei/oră - 01.11. – 31.03

NOTĂ : Taxa se plăteşte persoanei responsabile cu sala de internet în baza biletului de intrare emis de primărie înseriat.

4. Taxă închiriere cămine culturale

x

x

a .pentru nunti si botezuri cămin Măureni
100 lei
500 lei
b. pentru nunti si botezuri cămin Şoşdea
100 lei
100 lei
c. pentru alte ocazii /manifestări
100 lei
100 lei
d. pentru alte manifestări, dar la care intrarea se
50 lei
100 lei
face cu bilete.- 20 % din încasări dar nu mai puţin de 100
lei/zi;
NOTA :
1. - Sumele de mai sus nu includ contravaloarea energiei electrice consumate, care se va incasa separat.
2. - Organizatorul are obligaţia de a achita anticipat suma de 500 lei de manifestaţie, cu titlu de garanţie care va fi restituita la predarea căminului
Din suma achitata cu titlu de garanţie, se va putea retine:
a) contravaloarea materialelor distruse sau a pagubelor provocate, dacă este cazul, constatate odată cu
preluarea căminului de către directorul de cămin si consemnate in procesul verbal de predare-primire;
Pagubele produse si neconstatate in timp util, sunt imputabile persoanei vinovate.
b) contravaloarea energiei electrice;
3.- Închirierea căminelor culturale se face numai pe baza cererii scrise a organizatorului, cu aprobarea primarului. In cazul depunerii mai multor cereri pentru
aceeaşi data, înainte ca una dintre ele sa fie aprobată, primarul va putea proceda la organizarea de licitaţie intre solicitanţi cu pornire de la sumele mai sus
prevăzute .
4.- Predarea căminelor culturale se va face numai pe baza de proces-verbal, încheiat intre responsabilul căminului in calitate de predător si organizator in
calitate de primitor. Obligatoriu, in procesul-verbal încheiat va cuprinde perioada pentru care se face închirierea, lipsurile constatate la data predării si
afişajul contorului de energie electrica;
5.- Preluarea căminelor culturale, la data expirării termenului de închiriere se va face de către responsabilul căminului, care are obligaţia de a constata
pagubele produse de către organizator si cantitatea de energie electrica consumata.
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5. Taxă copiere xerox:
- format A4
- format A4 faţă-verso
- format A3
- format A3 faţă-verso
- copii ale unor acte aflate în arhiva consiliului local :
a. format A4
b. format A3

x
0.5 lei/ pagina
0.7 lei/ pagina
1 leu/ pagina
1,5 lei/ pagina
x
6.5 lei / pagina
10 lei / pagina

x
0.5 lei/ pagina
0.7 lei/ pagina
1 leu/ pagina
1,5 lei/ pagina
x
6.5 lei / pagina
10 lei / pagina

NOTĂ : Taxa se plăteşte responsabilului cu evidenţa copiatorului în momentul efectuării serviciului. Persoana responsabilă va depune suma încasată la
casieria primăriei în ziua în care a efectuat încasarea în baza contorului copiatorului ce va fi verificat de către compartimentul contabilitate.

6. Taxă tipărire la imprimantă:
a. Text format A4
b. Text format A4 color
c. Fotografii format până la 120 cm2
d. Fotografii dimensiuni peste 120 cm2

7. Taxă transmiterea / recepţionarea
diferitelor documente prin aparate FAX format
A4 sau mai mic
a. Expediere naţional
b. Expediere internaţional
c. Recepţionare

x

x

0.5 lei/ pagina
2 lei/ pagina
2,5 lei/ buc
4 lei/ buc

0.5 lei/ pagina
2 lei/ pagina
2,5 lei/ buc
4 lei/ buc

x

x

2 lei/pag.
4 lei/pag.
1 leu/pag.

1 leu/pag.
2 lei/pag.
1 leu/pag.

NOTĂ : Taxa se plăteşte anticipat la casierie odată cu efectuarea transmiterii / înmânării faxului recepţionat.

8. Transmiterea prin posta a documentelor
9. Taxă închiriere spaţii comerciale

9 lei

9 lei

x

x

3

a. unităţi specializate de alimentaţie publică
b. unităţi specializate cu profil nealimentar
c. terase acoperite şi neacoperite care ţin d.p.d.v.
constructiv de unităţile comerciale de bază sau constituite
provizoriu pe domeniul public ori privat al comunei

2

2 lei / m / lună
2
2 lei / m / lună

2

1,5 lei / m / lună

2 lei / m / lună
2
2 lei / m / lună
1,5 lei / m / lună

2

2

NOTĂ : Taxa se plăteşte in baza contractelor de închiriere sau in funcţie de suprafaţa ocupata desfăşurată .In cazul teraselor, taxa se plăteşte pe perioada
01.04. – 30.09. ( 6 luni ).

10. Caiet de sarcini pentru licitatie in
vederea concesionarii de teren pentru
constructie locuinte proprietate

15 lei / dosar

25 lei / dosar

NOTĂ : Taxa se plăteşte la casierie, iar chitanţa constituie anexă a cererii depuse pentru cumpărarea caietului de sarcini.

11. Caiet de sarcini pentru licitatie in
vederea concesionarii de teren pentru
constructie spatii de productie si prestari
servicii

65 lei / dosar

85 lei / dosar

NOTĂ : Taxa se plăteşte la casierie, iar chitanţa constituie anexă a cererii depuse pentru cumpărarea caietului de sarcini.

12, Caiet de sarcini pentru licitatie in
vederea inchirierii de spatii si terenuri

65 lei / dosar

65 lei / dosar

NOTĂ : Taxa se plăteşte la casierie, iar chitanţa constituie anexă a cererii depuse pentru cumpărarea caietului de sarcini.

13. Caiet de sarcini pentru licitatiile
organizate in vederea achizitiei de bunuri si
investitii publice

150 lei / dosar

150 lei / dosar

NOTĂ : Taxa se plăteşte la casierie, iar chitanţa constituie anexă a cererii depuse pentru cumpărarea caietului de sarcini.
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x

14. Taxe închiriere terenuri în scop agricol
a. situate în intravilan

x

2

2

0,06 lei / m / an
b. situate în extravilan

0,06 lei / m / an

2

2

0.015 lei / m / an

0.04 lei / m / an

NOTĂ : Taxa se plăteşte in baza contractelor de inchiriere aprobate de consiliul local si include taxa pe teren conform CF .

15. Taxă concesionare terenuri agricole în
intravilan aferente locuinţelor cumpărate conf.
Legii nr. 112/1995

2

2

0.04 lei / m / an

0.04 lei / m / an

70 euro/ha/an agricol

100 euro/ha/an agricol

NOTĂ : Taxa se plăteşte in baza contractelor de concesiune incheiate .

15.1. Taxa arendare teren extravilan*

NOTĂ : Taxa se plăteşte in baza contractelor de arendare încheiate de alte instituții decat consiliul local.

16. Taxe percepute ca urmare a prestării
x

unor servicii cu utilajele agricole din
dotarea primăriei
a.
b.
c.
d.
e.

pentru arat
pentru primul disc
pentru al doilea disc
pentru semănat
1) transport tractor cu remorca ;
2) lucrări cu tractor multifuncţional

x

200 lei / ha
80 lei / ha
60 lei / ha
70 lei / ha

0
0
0
0

lei / ha
lei / ha
lei / ha
lei / ha

1) 25 lei/ h ;

1) 35 lei/ h/;

2) 50 lei/ h persoane fizice şi 100 lei/ h
pentru persoane juridice

2) 60 lei/ h persoane fizice şi 130 lei/ h
pentru persoane juridice

NOTĂ : Începând cu anul 2015 taxele de la pct. 16, lit. a, b,c,d nu se mai prestează .
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17. Taxe stare civilă
a. oficiere căsătorie în zile lucrătoare, după orele de
program
b. oficiere căsătorie în zi nelucrătoare
c. taxă identificare persoană
d. taxă transcriere
e. înregistrare menţiuni la cerere

x

x

25 lei

25 lei

50
8
45
20

50
8
45
20

lei
lei
lei
lei

lei
lei
lei
lei

NOTĂ : Taxa de căsătorie se va achita până în ziua oficierii căsătoriei. Celelalte taxe vor fi plătite la casierie odată cu depunerea şi aprobarea cererii.
Sumele încasate vor fi făcute venit la bugetul local şi vor fi utilizate pentru îmbunătăţirea activităţii de stare civilă.

18. Transport apă cu cisterna

50 lei / transport

50 lei / transport

NOTĂ : Taxele vor fi plătite la casierie anticipat, odată cu depunerea şi aprobarea cererii. Sumele încasate vor fi făcute venit la bugetul local şi vor fi
utilizate pentru întreţinerea utilajelor .

19. Taxă înregistrare vehicule nesupuse
înmatriculării

x

x

35 lei

35 lei

55 lei

55 lei

- pentru căruţe şi mopede;
- pentru tractoare agricole sau alte vehicule;

NOTĂ : Taxele vor fi plătite la casierie anticipat, odată cu depunerea şi aprobarea cererii. Sumele încasate vor fi făcute venit la bugetul local şi vor fi
utilizate conform HCL.

20. Taxe pentru eliberarea titlurilor de
proprietate asupra terenurilor dobândite în
baza legilor fondului funciar

13 lei /ha sau fracţiune de ha

13 lei /ha sau fracţiune de ha
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NOTĂ : Taxele vor fi plătite la casierie anticipat, odată cu ridicarea titlului de proprietate. Sumele încasate vor fi făcute venit la bugetul local şi vor fi
utilizate conform HCL.

21. Taxa pentru inregistrarea in Registrul
special a contractelor de arendare in
conformitate cu codul civil cu
modificarile si completarile ulterioare

x

x

a. pentru suprafete de teren de pana la 1 hectar;
b.
b. pentru suprafete de teren intre 1 - 5 hectare

3 lei

3 lei

5 lei

5 lei

c. pentru suprafete de teren intre 5 -10
hectare

7 lei

7 lei

d. pentru suprafete mai mari de 10 hectare

11 lei

11 lei

NOTĂ : Taxele vor fi plătite la casierie anticipat, iar chitanta va fi prezentata la depunerea contractului pentru inregistrarei. Sumele încasate vor fi făcute
venit la bugetul local şi vor fi utilizate conform HCL.

22.

Taxa speciala pentru finanţarea
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă :
a. gospodăriile persoanelor fizice
b. persoanele juridice
c. ferme agricole

x

x

17 lei/an

17 lei/an

4 lei/mp/an
1000 lei/an

4 lei/mp/an
1000 lei/an

NOTĂ : Persoanele juridice vor achita taxa în baza contractului de prestări servicii ce se va încheia cu SVSU, conf. HCL 51/2005 si nr. 54/2006.
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23. Taxa specială pentru finanţarea
Serviciului Public de Salubrizare
a. gospodăriile persoanelor fizice
b. persoanele juridice

x

x

11 lei /tomberon 120 l / lună
16 lei/tomberon 240 l / luna
25 lei /mc

11 lei /tomberon 120 l / lună
16 lei/tomberon 240 l / luna
25 lei /mc

NOTĂ : Plata taxei se va face conf. HCL 114/2011, si HCl de completare sau modificatoare

24. Taxa specială pentru finanţarea
Serviciului Public de Pază
a. gospodăriile persoanelor fizice
b. persoanele juridice

x

x

50 lei/an

50 lei/an

100 lei/an

100 lei/an

NOTĂ : Plata taxei se va face conf. HCL 4/2007, cu modificările şi completările ulterioare .
x

25. Taxa specială pentru păşunat
A. Taxa închiriere păşune

200 lei/ha/an

250 lei/ha/an

NOTĂ : Plata taxei se va face conf. HCL 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare . Taxa de inchiriere include si taxa pe teren stabilita de CF.

26 . Taxă imprimate speciale puse la
dispoziţia cetăţenilor, la solicitare

x

x
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- imprimat format A4
- imprimat format A4 faţă-verso
- imprimat format A3
- imprimat format A3 faţă-verso

0.5 lei/ pagina
0.7 lei/ pagina
1 leu/ pagina
1,5 lei/ pagina

0.5 lei/ pagina
0.7 lei/ pagina
1 leu/ pagina
1,5 lei/ pagina

NOTĂ : Taxa se plăteşte responsabilului cu relaţia cu publicul. Persoana responsabilă va depune suma încasată la casieria primăriei în ziua în care a
efectuat încasarea în baza contorului copiatorului ce va fi verificat de către compartimentul contabilitate.

27. Taxe prestari servicii (eliberări acte) în
regim de urgenta*

30 lei

30 lei

NOTĂ :
1. Prin regim de urgenta se întelege prestarea serviciului in ziua respectiva. In cazul in care prestaţia nu se poate efectua in regim de urgenta, taxa se
restituie la cerere.

Initiator ,
Traian Pușcaș, primar
Avizat,
Secretarul comunei ,
Gheorghe ILIE

Compartiment contabilitate,
Inspector I ,
Lazar Florin Marian
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