
Anexa nr.2

TAXE SPECIALE
Taxe special

Solicitarea privind inchirierea se va face in scris, rar taxa se va achita
anticipat prestarii serviciului in vederea aprobarii dg catre conducerea Primariei
Comunei Scdriqoara pentru fiecare lucrare.

Veniturile realtzate vor fi utrlizate de cdtre serrriciul contabilitate pentru
intretinerea si functionarea autoutilai elor.

Taxe speciale pentru inchirierea caminului cultural

Plata taxei speciala pentru inchirierea caminrtlui se poate fa.ce inainte de
eveniment, iar sumele obtinute din aceste taxe vor fi utilizate pentru intretinerea
caminelor culturale.

axe s e pentru inchirierea autoutilaielor
Taxa speciala p entru inchirierea buldoexcavatorului -pers o ane
frzice domiciliate in comuna Scdrisoara

i00 lei/ord

Taxa speciala pentru inchirierea buldo excavatorului -pers o ane
ftzice dorniciliate in alt[ localitate 150 leilord

Taxa speciala pentru inchirierea buldoexcavatorului- p
iuridice

prsoane
180 lei/ord

Taxa speciala pentru transporl utilat la si de la Prim[rio 3 lei/Km
Taxa de inchiriere camion MAN 5 lei/Krn

Tarif orar:
60 lei/ora de

stationare

axe ntru lncnlrlerea camlnulut cultura
Taxd inchir ere pentru nuntd 150 1ei

Taxa inchir ere pentru hor[ t[rdneasca. botez" mese festive 70 lei

Taxe speciale pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerfului pe
domeniul public
Taxa speciala pentru desfaoerea de produse ce fac obiectul comertului
din vehicule sau autovehicule

20 lei

Taxa speciala pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului
ambulant 20 Iei

Taxa speciala pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerfului
pe mese, tarabe si alte spafii din piefe, tArguri qi oboare 2leilmplzi

Taxa speciala pentru desfacerea produselor rezultate d
activitdli autortzate pe cont propriu

n exercltarea unel
I leulmplzi

Taxa specialS pentru desfacerea obiectelor de ocazie
2Ieilmplzi

Taxe speciale pentru depozitare materiale pe domeniul publi

1

axe speclale pentru depozrtare matertale pe dome uDllc
Taxa spec ald pentru depozitarea produselor I Ieulmplzi
Taxa speciald pentru persoanele fizice qi juridice care qcupd temporar
sau permanent locuri publice dupd cum urmeazd?

a) Pentru desfacerea de produse sau prestdri servidii diverse
5Ieilmplzi



b) Pentru depozitarea diverselor bunuri si/sau mate 'iale 3Ieilmr,Zi
c) Pentru confeclionarea de produse sau rcalizarea irnor lucrdri S leilmplzi
d) Pentru terase sezoniere 0,50 lei/mp/zi
e) Pentru otgarlrzarea de spectacole I Ieulmplzi

Taxa speciald pentru construc{ii provizorii 0,50leilmplzi

Taxe speciale de copiere si comunicare a documentelor

activitatilor

Plata acestor taxe se face anticipat, rar sumele obtinute din aceste taxe vor fi
utllizate pentru achizittonaroa de materiale specificq activitatii de multiplicare,
comunicare si intretinerea W$atvrl|

Taxa nu se datoreaza de cdtre institutiile publice.

Taxe speciale pentru a activitdfi desfiqurate de servipiul stare civili

Taxele speciale se achitd anticipat prestdrii serviciului, respectiv eiiberbrii
documentului, la casieria Primdriei comunei Scdrisoaral Dovada achitdrti taxei se va
depune odatd cu cererea.

Taxa speciala pentru inregistrarea vehiculelor lente

Plata acestor taxe se face anticipat, iar sumele Qbtinute din aceste taxe vor fi
uttlizate pentru achizitionarea de materiale specifice inlegistrarii vehiculelor lente si
intretinerii aparaturii tehnice.

Taxe speciale pentru desfasurarea
economici

economice ale agentilor

Fotocop erea une pagini format ,A4 0.5 lei
Fotocop erea une file format ,{4 I leu
Fotocop erea une pagini format 

'A.3 I leu
Eliberare copii de pe inscrisuri primdrie (inclusiv Legei
privind liberul acces la informaJii publice):

a) Format ,{4

544t2001,
10 lei

b) Fonnat ,{3 15 lei

Inregistrarea la cerere in actele de stare civil5 a schimbdrii nurnelui si a
sexului
Eliberarea la cerere a unui cerlificbt stare civilb dupa al doilea
certificat pierdut sau deteriorat

Taxa speciala pentru certificatul de inregistrare pentru vehiculul lent
(talon)

40 lei

Taxa speciala pentru tablita cu numar de inregistrare v( ricule lente 45le
Taxa speciala pentru eliberarea unui nou document 40 le

Taxa specialb pentru emiterea autorizatiei de functionalelacordul de
functionare al agentilor economici



Taxa speciald pentru avizul orarului de functionarc al4gentilor
economici

Taxa speciali de salubrizar,e potrivit legii nr. 10112006 pentru persoane fizice si
juridice

Taxa speciall de salubriza fizice

ntru colectare fructe de

Taxele speciale intrd in vigoare incepand cu dat4 de 01 .01.202L

Avizat de legalitate ,

Secletar General Comuna ,

Sofia Tartarian

Ini{iator,
Primar,

Cristian Costea

axa sl,ec salu r9 penrru ne
Taxa speciald de salubrizare pentru persoane ftzice ca
locuiesc l6ned DN 75

e 9 leillunalgospoddrie
(rangul IV Scdripoara)

Taxa speciald de salubrizare pentru persoane frzice ca
locuiesc in rangul IV al localitdlii Scdriqoara dar la
distantd de DN 75

50 leilanlgospoddrie

Taxa speciald de salubrizare pentru persoane frzice ca
locuiesc in rangul V (satele 4par.tindtoare comunei
Scdrisoara)

e

30 leilanlgospoddrie

Taxa speciald de salubrizare pentru institutii publice 250 lei/lund/institutie

Taxdvrzd. achizitii fructe de re (106.86ha


