
                                             
  CONSILIUL LOCAL LĂCUSTENI                    Anexa 7  la hcl nr. 25 din 28.10.2016 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 
                                     ALTE TAXE LOCALE  
  1.  Taxa tranzit comerţ ambulant  în sumă de 20 lei. 
   2. Taxa pentru deplasarea la faţa locului a comisiei de constatare a pagubelor 
pricinuite de către oameni şi/sau animale, în sumă de 30 lei/ deplasare. 
   3. Taxa pentru deplasarea la faţa locului în vederea remăsurării unor suprafeţe de 
teren agricol sau cu vegetaţie forestieră, în sumă de 50 lei/ deplasare. 
   4. Taxa pentru întocmirea schiţelor pentru terenurile cu construcţii, în vederea 
deschiderii procedurilor succesorale, în cuantum de 15 lei/schiţă. 
 5. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, în cuantum de 32 lei. 
   6.  Taxa pentru eliberarea de copii de pe procesele verbale de punere în posesie teren 
fond forestier, în cuantum de 5 lei. 
   7. Taxa pentru eliberarea Anexei nr. 1 la succesiune, în cuantum de 10 lei/anexă. 
  8. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă se stabileşte 
în cuantum de 500 lei. Taxa se face venit la bugetul local. 
   9. Taxa pentru eliberarea certificatelor fiscale, în sumă de 10 lei. 
   10. Taxa pentru eliberarea adeverinţelor de rol agricol, proceselor verbale de 
constatare a calităţii de proprietar, copii de pe documentele aflate în arhivă,etc,în 
cuantum de 5 lei/ document. 
   11. Taxa pentru executarea copiilor xerox, la cererea solicitantului, în cuantum de 
0,5 lei/pagina A4. şi 1 leu/ pagina A3. 
   12.  Taxa pentru serviciul de fax pentru cetăţeni,  în cuantum de 1 leu/pagină. 
   13. Taxa plăcuţelor de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia 
înmatriculări este stabilită în cuantum de 50 de lei 
   14. Taxă de înregistrare vehicule şi autovehicule nesupuse regimului înmatriculării, 
în sumă de : 
       -  50 de lei pentru vehicule cu tracţiune animală. 
       -  50 de lei  pentru scutere şi mopede 
       - 100 de lei pentru tractoare, buldoescavatoare şi altele cu capacitate cilindrică 
până la 2600 cm.c. 
       - 150 de lei pentru tractoare, buldoescavatoare şi altele cu capacitate cilindrică 
mai mare de  2600 cm.c. 
       - 25 de lei pentru remorcile < 1 t. 
       - 50 de lei pentru remorcile > 1 t. 
      La cererea de înregistrare a vehiculelor cu tracţiune mecanică nesupuse regimului 
înmatriculării se anexează în copie urmatoarele documente: 

      - copie după actul de proprietate al vehiculului; 
      -copie după actul de identitate (persoana fizică) sau dupa certificatul de 
înregistrare la registrul comertului (persoană iuridică); 
      -  copie a dovezii de plată a taxei de înregistrare; 
      - copie a dovezii de plată a contravalorii plăcuţelor cu numere de înregistrare. 
      - omologare RAR. 



 
 

TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE STARE CIVILA 
 
1. Taxa pentru oficierea casătoriei in zilele nelucrătoare (sambăta,duminica şi 

sărbatorile legale)  
50 lei 

2. Taxa pentru oficierea preferenţială a casătoriei (ora urgentă) 50  lei 
3. Taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele de stare civila a schimbării 

numelui si a sexului 
15 lei 

4. Taxa pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă. 
 

500 lei 

 
   Taxa pentru oficierea preferenţială şi urgetă a căsătoriei se încasează în cazul în care 
se solicită oficierea la o anumită zi sau oră din zi, în afara programului legal de lucru, 
transportul se va asigura de solicitant. 
    Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului de sesizare a deschiderii procedurii 
succesorale se achită la momentul solicitării formularului. 
    Taxa pentru schimbarea de nume sau prenume se achită după aprobarea dispoziţiei 
dată de Consiliul Judeţean şi în momentul înmânării respectivei dispoziţii 
solicitantului. 
    Taxa de timbru se încasează la momentul solicitării certificatelor. 
    Taxa de urgenţă se aplică numai în cazul în care petentul solicită eliberarea 
documentului în termen de 24 ore.          
    Responsabilitatea încasării taxelor revine Casieriei Primariei. 
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