ANEXA NR. 4

ART. 283 ALTE TAXE LOCALE
SPECIFICARE

Conf.
Codului
Fiscal(Leg
ea
571/2003)
1. Taxe zilnice pentru utilizarea
Intre 0 lei
temporara a locurilor publice
si 13 lei
Pentru utilizarea temporara a locurilor /zi
publice imobilele trebuie sa apartina inclusiv
domeniului public sau privat al
comunei , sa aiba la baza reguli si
proceduri clare .
Aceasta taxa se se achita pentru
depozitarea de materiale , realizarea
unor lucrari precum si desfacerea
unor produse ce fac obiectul
comertului .
- pentu depozitarea de
materiale , taxa se stabileste in
lei/mp/zi , astfel incat pentru
un metru patrat de teren
ocupat pentru depozitarea de
materiale , taxa/zi san u
depaseasca 13 RON;
- pentru realizarea unor lucrari ,
taxa se stabileste in lei/mp/zi ,
astfel incat pentru un metru
patrat de teren afectat
respectivei lucrari, taxa/zi sa
n u depaseasca 13 RON;
- pentru desfacerea de produse
ce fac obiectul cometrului ,
de-a lungul drumurilor
publice , in parcari sau in alte

Conform Conform
H.C.L.
Codului
/2014
Fiscal
573/2003
13

Intre 0 lei si
13 lei /zi
inclusiv

Stabilit
prin
H.C.L
pentru
2015
13

locuri stabilite prin H.C.L. ,
taxa se stabileste in lei/mp/zi
, astfel pentru un metru patrat
de teren afectat acestei
activitati , taxa /zi san nu
depaseasca 13 RON
- taxa se achita zilnic
2. Taxa pentru masurarea parcelelor
de teren a detinatorilor de titluri de
propietate care au fost pusi in posesie
-

50

50

Aceasta taxa se achita odata
cu depunrea cererii de catre
solicitant

3.Taxa pentru eliberarea de copii
documente aflate in arhiva
Consiliului Local
Taxa se achita dupa verficarea
existentei acestora
4. Taxa pentru realizarea de copii la
copiatorul din dotarea Primariei

5 lei/
pagina

0,5RON
/pagina

0,5 RON
/ pagina

-pierderea actelor

30

30

- inlocuirea actelor

20

20

10
10
5
10
5

10
10
5
10
5

50

50

500

500

Taxa se achita odata cu serviciul
prestat
5. Taxa pentru eliberarea
certificatelor de stare civila :

6.Taxa pentru inregistrarea :
- nasterii
- casatoriei
- decesului
7.Taxa pentru eliberarea Anexei 24
8.Taxa pentru pentru legalizarea
actelor
9.Taxa pentru transcrierea actelor de
stare civila
10.Taxa pentru divortul administrativ
Taxa se achita odata cu eliberarea
actelor;

11. Taxa eliberarea de documente ce
au la baza date din evidenta primara
din registrul agricol

2

Taxa se achita odata cu eliberarea
documentelor
12. Taxa de drum pentru eliberarea
avizului privind utilizarea drumului
de acces de la statia de sortare la DN2
care sta la baza obtinerii permisului
de exploatare de la S.G.A BACAU ,
pentru autorizatia de forjare si
excavari
Taxa se achita odata cu eliberarea
avizului pentru utilizare drumului de
acces.
13. Taxa pentru inchirierea
caminelor culturale din satele Botesti,
Barticesti , Nisiporesti pt. evenimente
:
Pt. Nunti
1000
Pt.Botezuri
Pt. majorate sau petreceri ale unor
grupuri nici de cetateni
Pt .Inmormantari
100
Pt . Parastase
14 .Taxa pentru indeplinirea
procedurii de vanzare a terenului
extravilan conform legii 17/2014
15.Taxa privind organizarea de benziobiceiuri de iarna
Taxele instituite la pct 1-15 se fac venit la bugetul local al comunei;

2

1.000
lei/km/an

1000 Lei
300 Lei
100 Lei
150 Lei
100 Lei
50 Lei
50 lei

