
25. Alte taxe locale
Taxd,vinzare stradal5 l0  l el z l
Taxd zilnicd pentru de!inerea sau utilizarea echipamentelor destinate obJinerii de
venit

15 lei I  zi

Taxd inchiriere betonierd 30 lei I zi
Taxd zilnicd pentru utilizarea temporard a locurilor publice 15lei lmolzi
Taxa inchnere cam n cultural lunile aprilie-septembrie 150 le i
Taxa inch nere camn cultural lunile octombrie - martie 200 lei
Taxd inch riere capela mortuard 100 le i
Taxd pentru inchirierea dricului mortuar 60 le
Taxd pentru el iberarea actelor, documentelor din arhiva 30 le
Taxd inresistrare vehicul 20 le
Taxd cert i f i  cat inregistrare vehicul 20 le
Taxd inregistrare contract de arenda
( se va achita anterior eliberarii contractului de arendd inregistrat, de partea
contractanti care se prezintd in acest scop la sediul Primariei Comunei Aiton)

50 lei/contract

Taxa pentru el berarea autorizafiilor sanitare de functionare 20 le
Taxa pentru el berarea atestatului de producitor 30 le
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul
asricol

30 le i

Taxd pentru eliberarea/vizarea anual6 a autorizatiei privind desldgurarea
activitatii de CAEN 561 Restaurante, 563- Baruri si alte activitAti de servire a
bauturilor qi 932- Alte activitlJi recreative qi distractive alirnenta{ie publicd, in
functie de suprafata aferentd activitdlilor respective, in sumd de:

500 lei/an

Taxd pentru copii heliografice de pe planurile cadastrale sau alte asemenea
planuri

28 lei/mp sau
fractiune

Taxa PLAN PARCELAR - incadrare in zond l0 l e i

ANEXA NR.l LA HCL Nr. 18123.03.2017

26.7 Ie

CONTRASEMNEAZA SECNETRR,
VETI$AN T1AURA

axe sl)ccta

Taxd servciu salubritate 8/lei/luna /oersoana

Taxd copi Xerox format A.4 I  le i  pas ina

Taxd copi Xerox format ,A3 2 lei pasina

Taxd specialS pentru transcrieri certificate de naqtere gi cdsdtorre. 25 le

Taxd speciald pentru eliberare dovezi cisdtorie pentru strdinatate gi adeverinle
privind componen{a familiei.

50 lei

Taxd speciald pentru eliberarea certificatului de nagtere,cdsdtorie la cerere(
p ierdere,deteriorare).

furt ) 10  l e i

Taxd speciald pentru eliberarea certificatului de deces in urma:pierderii,furtului
sau distruserii.

10  l e i

Taxf, speciald pentru divor! cu/fara copii 300 lei


