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H.C.L. NR…………DIN…………..2012

ALTE TAXE LOCALE
A) TAXE PENTRU FOLOSIREA LOCUIRLOR PUBLICE DE DESFACERE DIN
TARGUL COMUNAL ORGANIZAT IN ZIUA DE JOI A SAPTAMANI
Nr.crt. Modul de folosire al locului public de desfacere
Taxa/tarif
din targ
1.
Taxa pentru comercializarea cerealelor:
- autoturisme
11 lei/zi
- autoturisme + remorca
17 lei/zi
- autovehicule pana la 3,5 tone
22 lei/zi
- autovehicule pana la 3,5 tone cu remorca
28 lei/zi
- autovehicule peste 3,5 tone
28 lei/zi
- autovehicule peste 3,5 tone cu remorca
33 lei/zi
2.
Taxa comercializare legume,fructe si zarzavaturi:
- spatiu cu deschidere spre vanzare de 3 m.
11 lei/zi
- spatiu cu deschidere spre vanzare 0-1,5 m
6 lei/zi
- spatiu cu deschidere spre vanzare 1,5-3 m
11 lei/zi
3.
Taxa comercializare legume,fructe si zarzavaturi
direct din auto:
- autoturisme
11 lei/zi
- autoturisme + remorca
17 lei/zi
- autovehicule pana la 3,5 tone
22 lei/zi
- autovehicule pana la 3,5 tone cu remorca
28 lei/zi
- autovehicule peste 3,5 tone
28 lei/zi
- autovehicule peste 3,5 tone cu remorca
33 lei/zi
4.
Taxa pentru comercializare textile ,
incaltaminte,etc.
- pentru spatiu cu deschidere spre vanzare
11 lei/zi
de 3 m
- pentru rezervare spatiu cu deschidere spre
65 lei/trimestru
vanzare 3 m.
*rezervarea se achita inainte de inceperea
trimestrului sau cel tarziu in prima zi de joi din
trimestru
5.
Taxa pentru folosirea meselor metalice
- pentru ocuparea unei mese metalice
11 lei/zi
- pentru rezervarea unei mese metalice
70 lei/trimestru
*rezervarea se achita inainte de inceperea
trimestrului sau cel tarziu in prima zi de joi din
trimestru
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6.

7.

Taxa pentru folosirea meselor din beton
- pentru spatiu ocupat intre 0-1 m
- pentru spatiu ocupat intre 1-2 m
- pentru spatiu ocupat > 2 m
Taxa pentru comercializare produse second hand
- pentru spatiu cu deschidere spre vanzare 3 m
- pentru rezervare spatiu cu deschidere spre
vanzare 3 m
*rezervarea se achita inainte de inceperea
trimestrului sau cel tarziu in prima zi de joi din
trimestru

2 lei/zi
6 lei/zi
11 lei/zi
6lei/zi
45 lei/trimestru

Comerciantii cu domiciliul in localitatea noastra beneficiaza de scutire la taxa sus
mentionata
B) TAXA PENTRU INCHIRIEREA SALII DE FESTIVITATI, A BUCATARIEI SI A
VESELEI DIN DOTAREA CAMINULUI CULTURAL
Nr.
crt.
1.

2.

3.
C)
Nr.
crt.
1.

2.

Modul de folosire a spatiilor sus amintite:
Taxa pentru organizarea de :
- nunta
- botez
- cununie
- parastas
- aniversare,majorat
- spectacole diverse
* vesela distrusa in timpul manifestarii va fi
imputata organizatorului la tariful de doua ori
pretul pietei

Taxa/tarif

1500 lei
800 lei
700 lei
100 lei
200 lei
150 lei

Taxa pentru inchirierea veselei
- pentru pana la 100 persoane (intreg setul)
80 lei
- pentru peste 100 persoane(intreg setul)
150 lei
- pentru farfurie - buc
0,5 lei
- pentru pahare – buc
0,5 lei
- pentru tacamuri - buc
0,5 lei
Garanţia de bună utilizare a spaţiului
500 lei
TAXA PENTRU INCHIRIEREA TERENULUI POLIVALENT PENTRU
SPORT SI INSTALATII NOCTURNE
Modul de folosire
Taxa/tarif
Taxa pentru desfasurarea activitatii sportive de
fotbal,baschet sau handbal:
- pe timp de zi
- pe timp de noapte
Taxa pentru desfasurarea activitatii sportive de
tenis:
- pe timp de zi
- pe timp de noapte

40 lei/h
60 lei/h

20 lei/h
35 lei/h
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D)
TAXA PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC
Nr.crt. Modul de folosire
Taxa
1.
Taxapentru utilizarea temporară a domeniului
public şi/sau privat al comunei Aluniş în vederea
5 lei/m.p./zi
depozitării de material de construcţii şi a lemnelor
de foc
D)
TAXA PENTRU INCHIRIEREA UTILAJELOR AFLATE IN DOTAREA
PRIMARIEI
Nr.crt. Tipul utilajului inchiriat
Tarif/taxa
1.
Taxa pentru inchirierea buldoexcavatorului
120 lei/ora
2.
Taxa pentru inchirierea motopompei
20 lei/ora
3.
Taxa pentru inchirierea grupului electrogen
25 lei/ora
4.
Taxa pentru inchirierea compresorului
15 lei/ ½ ora
30 lei/ora
5.
Taxa pentru inchirierea drujbei
30 lei/ora
6.
Taxa pentru inchirierea tractorului
80 lei/ora
7.
Taxa pentru inchirierea curatitorului
15 lei/ora
8.
Taxa pentru inchirierea lancei vibratoare
30 lei/ora
9.
Taxa pentru inchirierea schelei
- pentru persoane juridice
100 lei/zi
- pentru persoane fizice
100 lei/5 zile
10.
Taxa pentru inchirierea scarii
10 lei/ora
E)
ALTE TAXE LOCALE
Nr.
Denumirea taxei
Taxa/tarif
crt.
1.
Taxa pentru avizarea documentatiei necesare
instrainarii de bunuri immobile sau pentru
60 lei
succesiune
2.
Taxa pentru eliberarea de dovezi si copii ale
40 lei
documentelor aflate in arhiva Primariei Alunis
4.
Taxa pentru inregistrarea vehiculelor care nu se
supun inmatricularii
52 lei
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TAXE SPECIALE
Nr.
crt.
1.

2.

Extras din norma juridica
Taxe privind servicii de copiat,multiplicat si scris
acte necesare populatiei in raporturile acesteia cu
Primaria si serviciile publice din subordinea
Consiliului local
-format A 4
-format A 3
Taxa privind servicii de transmitere acte prin
faxul din dotarea Primariei
- transmis in tara
- transmis in strainatate (Europa)
- transmis in strainatate (America,Africa)
- transmis in strainatate ( Asia)
- transmis in strainatate ( Australia)

Niveluri aplicabile in 2013

0,20 lei/pagina
0,40 lei/pagina

5 lei
10 lei
30 lei
20 lei
35 lei
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