ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
la Hotărârea nr. 38/29.12.2008

TAXELE ŞI IMPOZITELE LOCALE PENTRU ANUL
FISCAL 2009
A. Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la
clădiri şi la alte construcţii aparţinând:
a). persoanelor fizice:
Impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea
impozabilă a clădirii.
In cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii
impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (3) valoarea impozabilă cea mai mare
corespunzătoare tipului clădirii respective.
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei
construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare,
exprimată în lei/m2, din tabelul următor:
Valoarea impozabilă
(lei / m2)

Nr.
crt.

Felul clădirilor şi al altor
construcţii impozabile

0

1

1.

2.

Clădire cu
instalaţii de apă,
canalizare,
electrice şi
încălzire
(lei / m2)
[ condiţii
cumulative]

Clădire fără
instalaţii de apă,
canalizare, electrice
şi încălzire
(lei / m2)

2

3

a)

Cu pereţi sau cadre din beton armat,
cărămidă arsă, piatră naturală sau
alte materiale asemănătoare

669

397

b)

Cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă,
paiantă, vălătuci, şipci sau alte
materiale asemănătoare

182

114

114

102

68

45

CLĂDIRI

CONSTRUCŢII
ANEXE SITUATE ÎN
AFARA CORPULUI
PRINCIPAL AL
CLĂDIRII

a)
b)

Cu pereţii din cărămidă arsă, beton,
piatră sau alte materiale
asemănătoare
Cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă,
vălătuci, şipci sau alte materiale
asemănătoare
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a)

3.

CLĂDIRI

b)

a)

4.
CLĂDIRE-ANEXĂ

b)

5.

SUBSOL, DEMISOL
SAU MANDARDĂ
ÎN ORICARE
DINTRE
CLĂDIRILE DE LA
PUNCTELE 1-4

a)

Cu cadre din beton armat sau cu
pereti exteriori din caramida arsa sau
din orice alte materiale rezultate în
urma unui tratament termic si/sau
chimic
Cu peretii exteriori din lemn, din
piatra naturala, din caramida nearsa,
din valatuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament
termic si/sau chimic
Cu cadre din beton armat sau cu
pereti exteriori din caramida arsa sau
din orice alte materiale rezultate în
urma unui tratament termic si/sau
chimic
Cu peretii exteriori din lemn, din
piatra naturala, din caramida nearsa,
din valatuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament
termic si/sau chimic

669

397

182

114

114

102

68

45

75 % din

75 % din suma

Utilizată ca locuinţă

suma care s-ar
aplica clădirii
50 % din
Utilizată cu alte scopuri decât cel de
b)
suma care s-ar
locuinţă
aplica clădirii

care s-ar aplica
clădirii
50 % din suma
care s-ar aplica
clădirii

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este
amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform tabelului de mai sus cu coeficientul de
corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
Zona în cadrul localităţii

Rangul
IV

A
B
C
D

1,10
1,05
1,00
0,95

Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, care
nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:
a) cu 15% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 50% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 75% pentru cea de-a treia clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
d) cu 100% pentru cea de-a patra clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
Nu intră sub incidenţa acestor prevederi, persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri
dobândite prin succesiune legală.
În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu,
impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum
rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.
Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie
şi 30 septembrie inclusiv.
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b). persoanelor juridice:
În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
impozitare de 1,50 % asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea proprietarului
clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.
În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea
impozabilă se reduce cu 15%.
În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea
impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în
contabilitatea proprietarului persoană juridică.
În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă,
cota impozitului pe clădiri este de 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în
contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.

B. Impozitul pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii
(lei/ ha) :
• Stabilirea zonelor în cadrul localităţilor este următoarea:
- satul Rafaila, comuna Rafaila ……………………………………….zona A

Zona în cadrul localităţii

Localitatea

Rangul localităţii: IV

A

Rafaila

636

C. Impozitul pe terenurile situate în intravilan, orice altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii (lei/ ha) :
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Categoria de folosinţă

Zona A
20
15
15
33
38
20
11
x
x

Teren arabil
Păşune
Fâneţe
Vie
Livadă
Păduri sau alt teren cu vegetaţie forestieră
Terenuri cu ape
Drumuri şi căi ferate
Neproductiv

D. Impozite pe terenurile situate în extravilan (lei/ ha) :
Nr.
crt.
0

Zona lei (RON) ha

Categoria de folosinţă
1

A
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D
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1
2
3
4
5
5.1
6

Teren cu construcţii
Arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1.
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1.
Livadă până la intrarea pe rod, cu excepţia celui prevăzut
la nr. crt. 7.1.
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de
protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

22
36
20
20
40
x
40
x

20
34
18
18
38
x
38
x

18
32
16
16
36
x
36
x

16
30
14
14
34
x
34
x

12
x

10
x

8
x

6
x

4
24
x
x

3
22
x
x

2
20
x
x

1
18
x
x

Coeficientul de corecţie corespunzător localităţii Rafaila, reşedinţă de comună (rangul IV), se
determină conform următorului tabel:
Zona în cadrul localităţii

Rangul
IV

A
B
C
D

1,10
1,05
1,00
0,95

Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie
şi 30 septembrie inclusiv.
 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri/teren, datorat pentru întregul an de
către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie
de 10%.

E. Impozitul pe mijloacele de transport .
1. Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică.
Nr.
crt.

Tipul mijlocului de transport

Suma, în lei,
pentru fiecare
grupă de 200 cm3
sau fracţiune din
aceasta
X

1.

Autoturisme cu capacitate cilindrică de până la 2.000cm3 inclusiv

2.

Autoturisme cu capacitate cilindrică de peste 2.000cm3

X

3.

Autobuze, autocare, microbuze

X

4.

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone inclusiv

X
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5.

Tractoare înmatriculate

X

6.

Motociclete, motorete şi scutere
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea
cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3
inclusiv
Tipuri de
3
3
autovehicule Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm şi 3000 cm
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

X
7
15
30
60
120

Autobuze, autocare, microbuze

20

Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12
tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă

25

Tractoare înmatriculate

15

2. Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata
de peste 12 tone:
Impozitul în lei
Vehicule cu sistem de
suspensie pneumatică
sau un echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt
sistem de suspensie

I. Vehicule cu două axe şi cu masă
1) peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone
2) peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

X
100
110

X
110
218

3) peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

218

307

4) peste 15 tone

307

694

│

X

X

1) peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

110

137

2) peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

137

281

3) peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

281

365

4) peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

365

563

5) peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

563

874

6) peste 25 tone

563

874

Numărul axelor şi masa totala maxima
autorizată(în tone)

II. Vehicule cu trei axe
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III. Vehicule cu patru axe

X

X

1) peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

365

370

2) peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

370

578

3) peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

578

917

4) peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

917

1.361

5) peste 31 tone

917

1.361

3. Pentru remorci, semiremorci şi rulote:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Masa totală maximă autorizată
până la 1 tonă inclusiv
peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
peste 5 tone

Impozitul în lei
7
24
37
46

F. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor :
I. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din
taxa stabilită conform tabelului:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suprafaţa pentru care se obţine
certificatul de urbanism
Până la 150 m2, inclusiv
Între 151 şi 250 m2, inclusiv
Între 251 şi 500 m2, inclusiv
Între 501 şi 750 m2, inclusiv
Între 751 şi 1.000 m2, inclusiv
Peste 1.000 m2

Taxă (lei)
4
5
7
8
10
10 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care
depăşeşte 1.000 m2

II. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi
folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii.
III. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice,
ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol,
precum şi altor exploatări sau de excavaţie datorata pentru fiecare m pătrat de teren afectat
de foraj este 6 lei.
IV. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire,
este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
V. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori
campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
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VI. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de
expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 6 lei pentru fiecare metru pătrat de
suprafaţă ocupată de construcţie.
VII. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele
prevăzute este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv
instalaţiile aferente.
VIII. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este
egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea
impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea
autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi
demolată.
IX. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire
este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei
iniţiale.
X. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la
reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune
prin cablu este 9 lei pentru fiecare racord.
XI. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate este în sumă de
11 lei.
XII. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală este în sumă de 7 lei.
XIII. Pentru taxele sus prevăzute, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie,
se aplică următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care
solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;
b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15
zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să
depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale;
c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea
lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are
obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă
suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie
rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
XIV. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice este
în sumă de 11 lei. Autorizaţiile astfel prevăzute se vizează anual, până la data de 31
decembrie a anului în curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din
cuantumul taxei sus prevăzute.
XV. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare este de 14 lei.
XVI. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, deţinute de consiliul local este de 23 lei.
XVII. Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător este de 57 lei.
XVIII. Taxa pentru viza trimestrială a certificatului de producător este de 15 lei.
XIX. Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din economia
naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările
ulterioare, în clasa 5530 - restaurante şi 5540 baruri, datorează bugetului local al comunei,
oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ teritorială se află
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amplasată unitatea sau standul de comercializare, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, este în sumă de 3.000
lei. Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care
comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui
rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.

G. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate:
Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui
contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata acestei taxei, cu
excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi
audiovizuale.
Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul
prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din
economia naţională CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte
tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi Internet.
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 3% la
valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

H. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin
înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru
reclamă sau publicitate, astfel:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma
este de 23 lei;
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma
este de 17 lei.

I. Impozitul pe spectacole :
Pentru activităţile artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, impozitul pe spectacole se
stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară, după cum urmează:
 în cazul videotecilor ….1 leu/m2/ zi;
 în cazul discotecilor……2 lei/m2/ zi.

J. Taxe extrajudiciare de timbru:
1. Eliberarea de către organele administraţiei publice locale a certificatelor de orice fel,
adeverinţelor, alte înscrieri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care
se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare, este de 1 leu.
2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal :
- pentru animale sub 2 ani………………………………1 leu.
- pentru animale peste 2 ani……………………………..1 lei.
3. Certificate (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete
de proprietate :
- pentru animale sub 2 ani………………………….…………1 leu.
- pentru animale peste 2 ani ………………………………….3 lei.
4. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală………….. 4 lei/buc.
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5. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului…11 lei.
6. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei………..1 leu.
7. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de
autorităţile străine……………………………………..1 leu.
8. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă……..1 leu.
9. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau
deteriorate…………………………………………………………...1 leu/buc.

K. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, în vederea
obţinerii permisului de conducere:
1. Taxă pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducător de
autovehicule:
a). obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A este de 3
lei.
b). obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A este de 4
lei.
c). obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile B, B1, B+E
este de 5 lei.
d). obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile sau
subcategoriile C1, D1, Tr. este de 10 lei.
e). obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile sau
subcategoriile C1, D1, Tr. este de 10 lei.
f). obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile sau
subcategoriile C1+ E, D1+ E, C, D, Tb, Tv este de 12 lei.
g). obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C + E, D +
E este de 15 lei.
2. Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o şcoală de conducători de
autovehicule, cu excepţia celor prevăzute la pct. 1 sunt de 5 ori taxele prevăzută la pct. 1.
3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru
categoriile cuprinse în permisul anulat – dublul taxelor prevăzute la pct. 1.
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru
obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere – de 3 ori taxele prevăzute la pct.

L. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare
provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe .
1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg inclusiv este de

26 lei.
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg inclusiv şi
3.500 kg inclusiv este de 52 lei.
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg este de
104 lei.
2. Taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate
permanent sau temporar este de 7 lei.
-9-
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3. Taxa de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor este de 296
lei.

M. Alte taxe locale :
1. Taxa pentru folosirea locurilor publice:
a). Pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule şi autovehicule, astfel (lei/zi):






în vehicule cu tracţiune animală………….………………….…8,4
din autoturisme……………………………………….……….. 16
din autovehicule mari (autocamioane, autofurgoane)……….. 16
din autovehicule mari cu remorcă…………………….………. 16
din autovehicule lungi………………………………….………16

2. Taxă pentru tranzitarea comunei de către vehiculele cu tracţiune animală din alte localităţi,
cu încărcătură lemnoasă…………………………………………………..5 lei /vehicul/zilnic.

N. Taxe speciale:
1. Taxă pentru redactarea şi înregistrarea contractului de arendă agricol şi închiriere……………
……………………………………………………….10 lei.
2. Taxa pentru remăsurarea terenului agricol înscris în titlul de proprietate pentru fiecare
parcelă…………………………..…………………........................................16 lei.
3. Taxă pentru serviciul public de pompieri civili……….…………....5 lei/familie.
- pentru societăţi comerciale, persoane fizice şi asociaţii familiale……..…20 lei.
4. Taxă închiriere sală Cămin cultural:
 nunţi……………………………………………….300 lei;
 cumătrii şi onomastici……………………………. 200 lei.
5. Taxă închiriere mijloace de transport:
 Dacia Papuc…………………………………………… 1 leu/km;
 Microbuz ……………………………………………….2 lei/km.
6. Taxe pentru utilizarea infrastructurii din dotarea „Punctului de Acces Public la Informatie”
(PAPI):
 acces internet/ora
1,60 lei;
 copie/pagina
0,40 lei;
 listare alb-negru/pagina 0,40 lei;
 listare mixt/pagina
0,50 lei;
 listare color/pagina
1,20 lei;
 scanare/pagina
0,40 lei;
 foto 10x15
1,20 lei;
 foto tip buletin
5,00 lei;
 listare foto A4
5,00 lei;
 inchiriere sala/ora
20,00 lei.
7. Taxa destinata finanţării serviciului de pază comunală este în cuantum anual de 46 lei pe
gospodărie.
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8. Taxa destinata finanţării serviciului de pază comunala pentru persoanele care deţin
proprietăţi în localitate şi nu au domiciliul sau reşedinţa pe raza comunei este în cuantum anual 25 lei.
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