
                                                           Anexa 7 la hcl nr. 34 din 29.11.2014 
 
           ALTE TAXE INSTITUITE DE CONSILIUL LOCAL  
  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 Anexei nr. 1 la succesiune, în cuntum de 6 lei/anexă. 
   6. Taxa pentru eliberarea certificatelor fiscale, în sumă de 10 lei. 
   7. 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. 
   8. Taxa pentru executarea copiilor xerox, la cererea solicitantului, în cuantum de 0,5 
lei/pagina A4. şi 1 leu/ pagina A3. 
   9.  Taxa pentru serviciul de fax pentru cetăţeni,  în cuantum de 1 leu/pagină. 
  10. Taxa plăcuţelor de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia 
înmatriculări este stabilită în cuantum de 50 de lei 
  11. 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. 
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