ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2008
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 29.11.2007, având în vedere:
¾ nota de fundamentare nr. 208/26.10.2007 prezentată şi susţinută de primarul comunei
domnul Fănică Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 209/26.10.2007;
¾ referatul nr. 220/26.10.2007, întocmit de secretarul comunei;
¾ referatul favorabil al Comisiei pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare
înregistrat la nr. 222/27.10.2007;
¾ art. 26 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
¾ art. 282 din Legea nr. 571/22.l2.2003, privind Codul fiscal;
¾ art 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.-(1)Se aprobă taxele speciale pentru anul fiscal 2008, după cum urmează:
(2) Taxele speciale pentru serviciile de stare civilă şi autoritate tutelară vor avea valorile
prevăzute în anexa nr.1;
(3) Taxele speciale pentru emiterea autorizaţiilor şi viza anuală a acestora pentru agenţii
economici, vor avea valorile prevăzute în anexa nr.2;
(3) Taxele speciale pentru eliberarea adeverinţelor, înscrisurilor din arhivă şi de protecţie
civilă vor avea valorile prevăzute în anexa nr. 3;
(4) Taxele speciale ce vor fi încasate la oborul din Scînteia vor avea valorile prevăzute în
anexa nr. 4;
Art.2.-Încasarea taxelor speciale se va face numai pe bază de chitanţă eliberată de casieria
primăriei Scînteia.
Art.3.-Pentru motive temeinice şi în mod excepţional, primarul comunei poate aproba
reducerea sau scutirea de plată a taxelor speciale pentru persoanele aflate în nevoie.
Art.4.-Sumele realizate din încasarea taxelor speciale, constituie venituri proprii ale
bugetului local urmând a fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a
serviciilor publice care satisfac interesele persoanelor fizice sau juridice.
Sumele rămase neutilizate din taxele speciale, stabilite ca diferenţă între veniturile
încasate şi plăţile efectuate, se repartizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, o dată cu
încheierea exerciţiului bugetar anual.
Art.5.-Împotriva acestei Hotarâri orice persoană interesată poate face contestaţie în
termen de 15 zile de la afişarea acesteia la sediul primăriei Scînteia, judeţul Iaşi.
După expirarea acestui termen, Consiliul local se întruneşte şi deliberează asupra
contestaţiilor primite.
Art. 6.-Prezenta hotărâre se va comunica în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate;

-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi;
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 56/29.11.2007
TAXELE SPECIALE PENTRU SERVICIILE DE
STARE CIVILĂ ŞI AUTORITATE TUTELARĂ
Denumirea taxei speciale
Suma
(lei)
Înregistrarea actului de naştere
20
Înregistrarea actului de deces
15
Înregistrarea actului de căsătorie -în zilele lucrătoare
30
Înregistrarea actului de căsătorie -în zilele nelucrătoare
40
Transcrierea actelor din străinătate
50
Eliberarea anexei I pentru dezbaterea succesorală
20
Întocmirea anchetei sociale la cerere
15
Eliberarea la cerere a duplicatelor certificatelor de stare civilă
15
Rectificarea pe cale administrativă a unui act de stare civilă
30
Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 56/29.11.2007
TAXE SPECIALE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIILOR
ŞI VIZA ANUALĂ PENTRU AGENŢII ECONOMICI, A.F./P.F.
Denumirea taxei speciale
Suma
(lei)
Emiterea autorizaţiei de funcţionare
50
Viza anuală a autorizaţiei de funcţionare
20
Transmitere documente prin poştă la O.R.C. şi D.G.F.P.
15
Anexa nr 3 la H.C.L. nr. 56/29.11.2007
TAXE SPECIALE PENTRU ELIBERAREA
ADEVERINŢELOR CU CONŢINUT AGRICOL DIN ARHIVĂ
Deumirea taxei speciale
Suma
(lei)
Eliberarea adeverinţelor pentru instanţe şi notariate publice
15
Eliberarea adeverinţelor din registrele agricole
5
Eliberarea biletului de proprietate pentru un animal
8
Remăsurarea terenurilor la cerere/ha
40
Eliberarea procesului verbal de constatatre a pagubelor pricinuite
30
culturilor agricole, la cerere/ha
Eliberarea certificatelor şi înscrisurilor privind conţinutul general al
20
documentelor existente în arhivă
Eliberarea titlurilor de proprietate pentru terenuri
Eliberarea adeverintelor pentru pensionare
30

9

Taxa de protectie civila pentru emiterea C.U./Autorizatiei de
Majorare
Constructire /Desfiintare
cu 25%
10
Eliberarea certificatului de producator agricol
50
11
Viza trimestriala a certificatului de producator agricol
15
12
Înregistrarea contractului de arendă
10
13
Xerocopii A4
0,50
14
Xerocopii A4 faţă-verso
1
15
Xerocopii A3
1
16
Xerocopii A3 faţă-verso
1,50
17
Eliberarea certificatului de neurmărire fiscală
10
18
a) legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi;
6
b) legalizarea copiilor de pe înscrisuri, cu excepţia înscrisurilor sub
semnătură privată.
Anexa nr 4 la H.C.L. nr. 56/29.11.2007
TAXELE SPECIALE CE VOR FI INCASATE LA OBOR
Nr.
Denumirea taxei speciale
Suma
crt.
(lei)
1
Comercializarea ambulanta a marfurilor alimentare si nealimentare
5
direct din autoturisme mici
2
Comercializarea ambulanta a marfurilor alimentare si nealimentare
5
direct din autoturisme marca Aro si TV
3
Comercializarea ambulanta a materialelor de constructii direct din
20
autocamioane mari si tractoare
4
Comercializarea ambulanta a a materialelor de constructii din
25
autocamioane mari si tractoare ambele cu remorca
5
Comercializarea ambulanta a cerealelor vrac/la sac
1
6
Comercializarea ambulanta a bovinelor si cabalinelor adulte
4
7
Comercializarea ambulanta a bovinelor si cabalinelor tineret
2
8
Comercializarea ambulanta a ovinelor si caprinelor adulte si tineret
1
9
Comercializarea ambulanta a porcinelor adulte
2
10
Comercializarea ambulanta a porcinelor tineret
1
11
Comercializarea ambulanta a marfurilor alimentare si nealimentare de
1/mp
la tarabe
12
Accesul carutelor in obor
2
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