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XI. TAXE SPECIALE 
 

 

Denumirea taxei 
Taxa pentru anul 

2018 

1. Taxa pentru canalizare 6 lei/lună 

2. Taxa de salubritate 

 persoane fizice 

 persoane juridice 

 

4,18 

lei/lună/persoană 

71,97 lei/lună 

3. Taxa de pază a obiectivelor, bunurilor şi protecţia persoanelor 

a) familiile (unul dintre membrii familiei este major şi apt de a efectua activitatea 

de pază) ce nu pot efectua serviciul de pază sau doresc a plăti serviciul de 

pază 

b) Persoanele care deţin proprietăţi în intravilanul comunei şi nu au domiciliul sau 

reşedinţa pe raza acesteia 

c) persoane juridice 

 

29 lei/an/familie 

 

 

29 lei/an/familie 

 

46 lei/an 

4. Pentru efectuarea unor activităţi de către Compartimentul Registru Agricol 

a) Pentru înregistrarea/rezilierea contractelor de arendă 

 terenuri până la 50 ha 

 terenuri între 50 ha şi 100 ha 

 terenuri peste 100 ha                                                                                                                                                               

 

6 lei 

12 lei 

17 lei 

b) Pentru remăsurarea terenurilor pentru deţinătorii de teren 

• terenuri în intravilan 

• terenuri în extravilan 

 

6 lei/ha 

12 lei/ha 

c) acord functionare punct de lucru 21 lei 

d) abonament pentru ocuparea domeniului public si privat de catre comercianti 

ambulanti  

21 lei/abonament  

e) taxa pentru afisare anunt privind solicitare acord de mediu  21 lei  

f) taxa utilizare drumuri de exploatare agricole  406 lei/an  

5. Pentru alte activităţi desfăşurate de către Compartimentele din cadrul Primăriei: 

a) eliberarea certificatului fiscal 
7 lei pers.fizice  

30 lei persoane 

juridice  

b) Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului “Cerere pentru deschiderea 

procedurii succesorale” (Anexa 23 şi Anexa 24) 

1 leu/anexă 

c) Desfacerea casatoriei pe cale administrativa  500 lei 

d) multiplicarea unor documente (xerox) A3 = 0,60 lei/pag. 

A4 = 1,10 lei/pag. 

e) eliberarea copiilor, duplicatelor şi a extraselor de pe documentele aflate în 

arhiva administraţiei publice locale 

0,60 lei/pag. 

 
Scutiri 

(1)Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale 
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instituite conform art. 484, pentru următoarele persoane fizice sau juridice: 

a)veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de 
război; 

b)persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
c)instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor 
folosite pentru activităţi economice; 

d)fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, 
dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter 
umanitar, social şi cultural; 

e)organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi 
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, 

activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu 
handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în 
condiţiile legii. 
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