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 ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local Răducăneni  nr. 21/30.03.2011 

 

T A X E     

S P E C I A L E 

 
 Art. 1.   (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi/sau juridice, după caz, Consiliul Local Răducăneni, 

aprobă instituirea taxelor speciale. 

     (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 
înfiinţarea serviciilor publice locale, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii. 

     (3) Prin Regulamentul aprobat de Consiliul Local Răducăneni, s-au stabilit condiţiile şi sectoarele de activitate în care se pot institui taxele speciale, modul 

de organizare şi funcţionare a serviciilor publice pentru care se propun taxele respective, modalităţile de consultare şi de obţinere a acordului persoanelor fizice şi 

juridice beneficiare ale serviciilor respective. 
     (4) Hotărârea luată de Consiliul Local, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare va fi afişată la sediul acestuia 

sau vor fi publicate în presă, după caz. 

     (5) Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acesteia. După expirarea acestui 
termen Consiliul Local se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite. 

     (6) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele 

respective. 
(7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în 

scopurile pentru care au fost înfiinţate, iar contul de execuţie al acestora se aprobă de Consiliul Local. 

(8) Taxele speciale constituie venituri cu destinaţie specială  ale bugetului local fiind utilizate pentru scopul în care au fost înfiinţate. Sumele neutilizate în 

anul curent se reportează pentru anul următor cu aceeaşi destinaţie. Taxele speciale se stabilesc cu începere de la 01.01.2011, după cum urmează : 
 

 

Nr. crt. Denumirea serviciului prestat/solicitării/actului, etc. Cuantumul taxei 

speciale (lei) 

0 1 2 

 01. – Adăpostirea şi întreţinerea animalelor nesupravegheate până la preluarea acestora de către stăpân, proprietar, administrator: 

01.01 Bovine, cabaline de peste 1 an (lei/bucată/zi) 5,00 

01.02 Bovine, cabaline de până la 1 an (lei/bucată/zi) 3,50 

01.03 Ovine, caprine de  până la 1 an (lei/bucată/zi) 2,50 

01.04 Ovine, caprine de peste 1 an (lei/bucată/zi) 2,50 

02. – Imprimate eliberate la solicitarea persoanelor interesate pentru : 

0 1 2 

02.01 Certificat neurmărire fiscală, lei/exemplar 5,00 
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02.02 Bilet de proprietate animale 

(bovine,cabaline,porcine,caprine) lei/cap 
 

Oi, capre, purcei (0-2 luni) 4,00 

Porci 10,00 

Vaci, viţei , cai (sub 2 ani) 15,00 

Vaci, viţei , cai (peste 2 ani) 15,00 

02.03 Bilet proprietate păsări – lei/cap Păsări adulte şi păsări/pui de o zi 1,00 

02.04 Adeverinţă  de rol, de preemţiune, etc. 5,00 

02.05 Eliberare Anexa 24 (Sesizare ptr. deschiderea procedurii succesorale) 15,00 

02.06 Duplicate certificate de naştere, de căsătorie, de deces 15,00 

02.07 Eliberare certificate de  naştere  si de căsătorii 10,00 

02.08 Eliberare certificate  de deces 2,00 

02.09 Transcriere acte stare civilă 50,00 

02.10 Înregistrare adopţie 25,00 

02.11 Reconstituire acte de stare civilă 25,00 

02.12 Înregistrare schimbare de nume 50,00 

02.13 Înregistrare divorţ 50,00 

02.13.01 Taxă de procesare dosar şi eliberare certificat de divorţ 200,00 

02.14 Căsătorie  cetăţean străin 150,00 

02.15 Taxă eliberare carte de identitate 7,00 

02.16 Taxă procesare dosar 5,00 

02.17 Taxă pentru filmări sau  fotografii cu prilejul căsătoriilor 20,00 

02.18 Fişe tehnice tip pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism 1,50 

03. – Întocmirea/înregistrarea următoarelor acte : 

0 1 2 

03.01 Oficiere căsătorie  în zilele de lucru 15,00 

03.02 Oficiere căsătorie + Sâmbăta şi  Duminica 25,00 

03.03  Înregistrarea Contractelor de arendă sau închiriere (lei/act) 2,00 

04. Verificarea următoarelor documentaţii : 

0 1 2 

04.01 Documentaţiei primare ce stă la baza înscrierii în registrele agricole (contracte de vânzare-cumpărare, contracte de partaj 

succesoral, voluntar, tranzacţii judecătoreşti, etc.) (lei/act) 
5,00 

05. Alte servicii oferite la solicitarea persoanelor interesate 

05.01 Xerocopierea diferitelor acte şi/sau documente (lei/xerocopie) 0,20 

06. Contribuţii pentru buna funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de  Urgenta: 

06.01 Constituirea fondului necesar pentru buna funcţionare a serviciului  voluntar pentru  situaţii de  urgenta (lei/societate 
comercială/an) 

30,00 

06.02 Constituirea fondului necesar pentru buna funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenta (lei/P.F/A.F./an) 10,00 

06.03 Constituirea fondului necesar pentru buna funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de  urgent(lei/familie/an) 3,00 
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07. Consultarea arhivei deţinute de Consiliul Local: 

07.01 Consultarea arhivei la solicitarea persoanelor interesate (lei/solicitare) 7,00 

08. Contribuţii Pază: 

08.01  Constituirea fondului necesar pentru buna funcţionare a serviciului de  pază (lei/gospodărie/an) 9,00 

09. Taxă comerţ stradal 

09.01 pentru o suprafaţă ocupată de până la 10 m.p. 50,00 

lei/zi/comerciant 

 

 

 
09.02 

 

 

 
pentru o suprafaţă ocupată de peste 10 m.p. 

50,00 

lei/zi/comerciant + 

5,00 lei/zi pentru 

fiecare m.p. care 

depăşeşte 

suprafaţa de 10 

m.p. 

10. Taxă pentru închiriere cântare în piaţa agroalimentară                                                                                                                                  5,00 lei/zi 

11. Taxă folosire tarabe în piaţa agroalimentară 

11.01 Folosirea tarabelor din incinta pieţei 5,00 lei/zi 

11.02 
 
Pentru comercianţii de legume, fructe şi alte produse agricole în incinta pieţei 

5% din valoarea 

mărfii 

12. Taxa pentru salubritate 

12.01 Taxă de salubritate şi mediu /membru de familie/lună 2,40 

12.02 Taxă de salubritate şi mediu / instituţie publică /lună 30,00 

12.03 Taxă de salubritate şi mediu/societate comercială/lună 30,00 

12.04 Taxă de salubritate şi mediu/ întreprindere individuală, ce desfăşoară activităţi comerciale/lună 30,00 

12.05 Taxă de salubritate şi mediu/asociaţie familială, ce desfăşoară activităţi comerciale/lună 30,00 

 

 

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                                            Consilier, 

 

                                                         GICU RADU                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                Contrasemnează,  

                                                                                                                                                                                                                                 Secretarul comunei, 

 

                                                                                                                                                                                                                                    Cătălin Bumbaru             


