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ALTE TAXE LOCALE
1) Taxă solicitare divorţ pe cale administrativă conform art. 486, alin.4 din
815 lei

Legea nr. 227 / 2015
2) Taxă eliberare duplicat certificat de divorţ

36 lei

3) Taxa copii xerox pentru documente solicitate în temeiul Legii nr. 544 / 2001
privind liberul acces la infomațiile de interes public, aferent unei operațiuni
tehnice de copiere, astfel:
a) 0,8 lei per pagină, alb-negru, pentru informații și imagini disponibile pe hârtie
format A4 sau inferior;
b) 0,9 lei per pagină, alb-negru, pentru informații și imagini disponibile pe hârtie
A3.
4) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe
alte asemenea planuri, deţinute de consiliul local : 38 lei.
5) Taxa pentru comerţ ambulant, presă, flori, ziua mărțișorului, precum şi alte
produse comercializate în tonete, corturi și rulote, se stabileşte o taxă de :
5,2 lei / mp / zi
6) Taxa pentru ocuparea domeniului public cu corturi şi mese cu ocazia unor
manifestări organizate de Primărie :
26 lei / zi – pentru o masă
104 lei / zi – pentru un cort unde se comercializează
produse nealimentare
312 lei / zi – pentru un cort unde se comercializeză
produse de alimentaţie publică

7) Taxa pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat cu parc de
distracţii şi circ taxa este de : 1 lei / mp / zi
8) Taxa pentru ocuparea domeniului public, cu corturi, pentru diferite
evenimente de catre formatiuni politice , se stabileşte o taxă de :
5 lei / mp / zi
9) Taxa pentru folosirea sălilor de şedinţe se stabileşte o taxă după cum
urmează:
 Pentru manifestări ocazionale la Sala de marmură:
32 lei / oră
 Pentru manifestări ocazionale la Sala de la etajul I:
16 lei / oră
10) Taxă pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării construcţiei:
52 lei
11) Taxă pentru eliberare note de parcelare a terenurilor : 52 lei
12)Taxă pentru eliberare adeverinţă de atestare a situării terenurilor în
intravilanul/extravilanul localităţii : 52 lei
13)Taxă completare autorizaţii de funcţionare : 52 lei
14)Taxă pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală : 11 lei
15) Taxă viză atestat de producător agricol : 60 lei
16) Taxă pentru eliberarea adeverinţei de atestare a categoriei de folosinţă a
terenurilor : 52 lei
17) Taxă pentru eliberarea adeverinţei pentru marcarea lemnului din proprietate
21 lei
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