Anexa nr.2 la HCL nr.67 din 27 decembrie 2019

TAXE SPECIALE
pentru prestarea unor categorii de servicii
si activitãti în cadrul serviciilor publice si activitãtilor autofinantate
din subordinea Consiliului local al comunei Pîngãrati
Tarife pentru prestarea unor categorii de servicii:
A. STARE CIVILÃ
- pentru oficierea cãsãtoriilor în zilele de sâmbãtã si duminicã se stabilește un tarif
de:
- 150 lei la sediu;
- 300 lei în afara sediului primăriei (biserică, restaurant, etc.);
-în cazul în care nici unul dintre soți nu are domiciliul sau reședința în comuna
Pângărați se va plăti suplimentar față de taxele prevăzute mai sus o sumă în cuantum de 200
lei
- pentru transcrierea certificatelor de stare civilã ,din străinătate, în regim de
urgentã se stabileste un tarif de 300 lei;
B. XEROX
- pentru xeroxarea unor file, se stabileste tariful de 0,5 lei/paginã Format A4 si 1 leu
/paginã format A3.
C. ARHIVÃ
- pentru cercetarea arhivei si eliberarea documentelor solicitate se stabileste un tarif de
5 lei/ pagină;
D. Pentru ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR CU TRACŢIUNE ANIMALĂ NESUPUSE
ÎNMATRICULÃRII se stabileste un tarif de 52 lei;
E. Pentru identificarea terenurilor în scopul eliberãrii ANEXEI 1si 2 la ordinul nr. 309/2010
pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru si
Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de
efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea legii Cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte un tarif de
40 lei pentru fiecare 1000 mp sau fracţiune.
F. Pentru ÎNCHIRIEREA directă a suprafeţelor de teren din domeniul public / privat al comunei
(suprafetele de teren situate în fata proprietatilor si a celor care au destinatia de agriculturã) – se
stabileste un tarif de 0,50 lei/mp/an.
G. Se stabileste tariful în cuantum de 10 lei/ familie/ an reprezentând TAXÃ PSI la care sunt
obligate persoanele ce detin proprietãti ocupate de constructie (locuinte) pe raza comunei Pingarati.
H. Se stabileşte taxă ECOLOGICĂ în cuantum de 8.50 lei/luna/PERSOANĂ iar pentru cele cu
personalitate juridicã, in cazul in care nu detin contracte cu firmele specializate vor plati o taxa în
cuantum de 700 lei/ an/societate.
Pentru societãtile comerciale se stabileste un termen maxim de 01.02.2020 în vederea
prezentãrii contractelor încheiate cu firmele specializate de preluare deseuri, etc, iar in caz contrar
impunerea se va face din oficiu fara nici o notificare prealabila.
.
I. Tariful pentru TAXA VIZÃ CERTIFICAT PRODUCÃTOR se stabileste în cuantum de 10
lei/semestru
Sumele reprezentând contravaloarea tarifelor prevãzute mai sus se fac venit la bugetul local.
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A. Tariful la consumul de apã potabilã va fi de 4,0 lei/mc., pânã la o nouã avizare a
A.N.R.S.C.; Pentru celelalte imobile de pe raza comunei Pângărați, racordate la rețeua de canalizare
tariful la consumul de apã potabilã va fi de 7,0 lei/mc. pânã la o nouã avizare a A.N.R.S.C.
B. Tariful pentru ÎNCHIRIEREA SÃLILOR DE FESTIVITÃTI se stabileste în cuantum de
250 lei (Stejaru si Oantu).
C. Tariful de închiriere al utilajelor Primăriei comunei Pîngăraţi, (buldoexcavator) se
stabileşte în cuantum de 183 lei / oră- funcţionare efectivă (cu TVA inclus)
D. Tariful de efectuare branşamente apă si realizare cămin apometru se stabileşte în cuantum
de 473 lei (cu TVA inclus),din care : 170 lei –branşament apă,20 lei –taxă aviz, 105 lei –taxă
apometru (preţ apometru şi manoperă montaj), 178 –realizare cămin apometru
E. Tariful de închiriere microbus şcolar pentru evenimente culturale se taxează cu 4,0 lei/km.
F. Taxă locală de utilizare drum comunal şi sătesc pentru transportul de material lemnos va fi
în cuantum de 8 lei/mc pentru fiecare mijloc de transport ce depășește 7,5 tone.
G. Taxă locală pentru evenimente – foc de artificii – 100 lei/eveniment
Sumele reprezentând contravaloarea tarifelor prevãzute mai sus constituie venituri
extrabugetare.

