
              ROMÂNIA
   JUDEŢUL IALOMIŢA
   CONSILIUL  LOCAL COCORA

  H O T Ă R Â R E
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

                    Consiliul local comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                    Având în vedere : 
                    -prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin legea nr.199/1997;
                    - prevederile art.20 lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 
                    -prevederile Legii nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal ;
                    -prevederile Legii nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală; 
                    -prevederile art.6 alin/.(9) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu completările ulterioare.
                    Examinând:
                    -raportul nr.2339/14.10.2015 al inspectorului ITL din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 
                    -raportul de avizare nr.2535/04.11.2015 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                     -raportul de avizare nr.2536/04.11.2015 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protrecţie socială;
                     -raportul de avizare nr.2537/04.11.2015 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport, 
                     În temeiul art.36, alin.(4) lit.,,c", coroborat cu  art.45 alin.(2) lit.c) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :

                                            Art.1. Începând cu 1 ianuarie 2016 impozitele şi taxele locale se 
stabilesc după cum urmează: 
                       a) nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe sunt prevăzute în 
Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, constituind anexa nr.1 la 
prezenta hotărâre; 
                       b) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul
pe clădiri  se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii rezultate dintr-un raport 
de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă sau 
asupra valorii finale a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă;
                       c) cota de impozit pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice,  utilizate pentru activități din domeniul agricol, prevăzută de art.458 din Legea 
nr.227/2015, se stabilește la nivelul de 0,4% din valoarea impozabilă a clădirii.
                       În cazul în care valoarea impozabilă a clădirii nerezidențiale nu poate fi calculată 
conform prevederilor art.458 alin.(1), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 
2% asupra valorii impozabile determinate conform art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal; 



                  d) pentru clădirile rezidenţiale aflate în prorietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,15% asupra valorii 
impozabile a clădirii;
                   e) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele 
juridice, inclusiv cele utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;
                   f) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 
ani anteriori anului de referinţă art.460 alin.(8), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota 
impozitului/taxei pe clădiri  este de 5 %; 
                   Art.2. (1) Bonificaţia pentru plata cu anticipație a impozitelor, prevăzută la art.462 
alin.(2), art.467 alin.(2) şi 472 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte 
după cum urmează: 
                    a) în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice și persoane juridice, la 10%; 
                    b) în cazul impozitului pe teren persoane fizice și persoane juridice, la 10%; 
                    c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice și persoane 
juridice, la 10%. 
                      (2) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport, 
datorat bugetului local al comunei Cocora  de către contribuabilii persoane fizice și juridice, de 
până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată, fără bonificație. 
                   Art.3. Potrivit art.484 din Legea nr.272/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2016, 
în comuna Cocora, se va aplica, în continuare, taxa locală specială de salubrizare pentru 
persoanele fizice care nu au încheiat contract de prestării servicii de salubrizare de 3 
lei/persoană/lună, pentru persoane fizice şi 50 lei/lună pentru persoane juridice şi instituţii 
publice.
                   Art.4.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi 
economice se stabileşte după cum urmează:
                            - 2.000 lei pentru o suprafaţă de până la 500 mp.;
                            - 4.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp.;
                    Art.5.Începând cu data de 1 ianuarie 2016, Hotărârea Consiliului Local nr.34 din 
27.11.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 2015 îşi încetează 
aplicabilitatea.
                    

                    Art.6.Primarul comunei Cocora prin aparatul propriu de specialitate, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
                    Art.7.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor comunei prin 
afişare la sediul primăriei şi în alte locuri publice, prin grija secretarului comunei.

                    PRESEDINTE  DE SEDINŢĂ,
                     DAVID STANCIU MARIAN

                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                    SECRETARUL COMUNEI,
                                                                                                             Stanciu Constantin

Nr.49
Adoptată la Cocora
Astăzi, 12.11.2015



COMUNA COCORA                                                             Anexă la H.C.L. nr.49/12.11.2015     
JUDEŢUL IALOMIŢA

TABLOUL 
cuprinzand valorile impozabile ,impozitele si taxele locale,alte taxe asimilate acestora,precum

si amenzile stabilite pentru anul fiscal 2016

                                                                VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat pe suprafata construita , desfasurata , la cladiri in cazul persoanelor fizice pe anul 2016

 Art.457. alin 2.                                   LEI RON

Tipul cladirii
Valoarea impozabila 

- lei/mp/an -
Cu instalatii de apa
Canalizare electrice,
Incalzire   (conditii

cumulative )

Fara instalatii
de apa

canalizare
electrice,
Incalzire

0 1 2
1. Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat, cu

pereti din caramida arsa, piatra naturala sau din
alte materiale asemanatoare;

1.000 600

2. Cladiri  cu  pereti  din  lemn,  caramida  nearsa,
valatuci,  paianta  ,sipci  saui  alte  materiale
asemanatoare

300 200

3. Constructii anexe corpului principal al unei 
cladirii avand peretii din beton, caramida 
arsasau alte materiale asemanatoare :

200 175

4. Constructii anexe corpului principal al unei 
cladirii avand  peretii din lemn, caramida nearsa,
paianta, valatuci si alte materiale asemanatoare.

125 75

5. Pentru locuinte situate la subsol sau la mansarda Valoarea reprezinta 75%din valoarea 
corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

6. Pentru spatiile cu alta destinatie,situate in 
subsolul cladirilor

Valoarea reprezinta 50% din valoarea 
corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

                                                                                                                           
 COEFICIENTI

 de corectie la valoarea impozabila a cladirii
Art.457 alin 6

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii
IV V

A 1,10 Nu este cazul



IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN-TERENURI CU
CONSTRUCTII

Zona in cadrul localitatii Nivelul impozitului/taxei corespunzatoare rangului IV
lei/ha

IV V

A 900 Nu este cazul

. In cazul cladirilor rezidentiale detinute atat de persoane fizice, cat si de persoane juridice, 
impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,15%  asupra valorii impozabile a 
cladirii;.

- In cazul cladirilor nerezidentiale detinute atat de persoane fizice, cat si de persoane 
juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4 asupra valorii cladirii;

I M P O Z I T U L
pe terenurile situate in intravilan orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii

Art.465 alin.(4)

Nr.
crt.

Categoria de folosinta Zona Impozit fara
aplicarea coef. de

corectie de 1,1
lei/ha

Impozit cu
aplicarea coef. de

corectie de 1,1
lei/ha

1 Arabil A 28 31
2 Pasuni A 21 23
3 Fanete A 21 23
4 Vii A 46 51
5 Livezi A 53 58
6 Paduri  si  alte  terenuri  cu  vegetatie

forestiera
A 28 31

7 Terenuri cu ape A 15 17
8 Drumuri si cai ferate A X X
9 Terenuri neproductive A X X

Coeficientii de corectie la stabilirea impozitului pe teren
Art.465 alin 5

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii
IV V

A 1,10 Nu este cazul



I M P O Z I T U L
pentru terenurile amplasate in extravilan

Art.465 alin(7)
Nr.
Crt.

      Categoria de folosinta Zona Impozit fara
aplicarea coef. de

corectie de 1,1
lei/ha

Impozit cu
aplicarea coef. de

corectie de 1,1
lei/ha

1 Teren cu constructii A 31 34
2 Teren arabil A 50 55
3 Finete A 28 31

4 Pasune A 28 31

5 Vie pe rod,alta decat cea prevazuta la
nr.crt.5.1

A 55 61

5,1 Vie pana la intrarea pe rod A 0 0
6 Livada pe rod,alta decat cea prevazuta 

la nr.crt 6.1
A 56 62

6,1 Livada pana la intrarea pe rod A 0 0
7 Padure  sau  alt  teren  cu  vegetatie

forestiera cu exceptia celui prevazut la
nr.crt.7.1

A 16 18

7,1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si
padure cu rol de protectie

A 0 0

8
Teren  cu  apa,altul  decat  cel  cu
amenajari piscicole

A 6 7

8,1 Teren cu amenajari piscicole A 34 37

9 Drumuri si cai ferate A X X

10 Teren neptroductiv A X X

T A X A
asupra mijloacelor de transport

Art. 470 alin.(2) Mijloace de transport cu tractiune mecanica Lei/200 cmc sau 
fracţiune

din aceasta
Anul 2016

I. Vehicule înmatriculate(lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta

1.
 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si  autoturisme cu capacitate
 cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv   

8

2. Motociclete, tricicluri,  şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de 
peste 1.600 cmc

 9

3. Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 1.601 cmc si 2.000 cmc 
inclusiv

18

4. Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2.001 cmc si 2.600 cmc 
inclusiv

72

5. Autoturisme cu capacitate cilindrica între 2.601 cmc  şi 3.000 cmc  
inclusiv

144

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc 290
7. Autobuze, autocare, microbuze 24
8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată

de până la 12 tone, inclusiv
30

9. Tractoare înmatriculate 18



Vehicule inregistrate
Vehicule cu capacitate cilindrica: lei/200 cm 3

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cmc 3
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cmc 5
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 50 lei/an
Art. 470 alin.(7) Remorci semiremorci sau rulote

      a)Pana la 1 tona, 
b)Intre 1 – 3 tone, inclusiv,
c)Intre 3 – 5 tone, inclusiv,
d)Peste 5 tone.
Pentru atase taxa anuala se stab.la nivelul a 50% din taxa datorata 
pentru motociclete,motorete si scutere.

9
34
52
64

Art. 470 alin.(6)Combinatii de autvehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport
marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone

Numarul axelor si masa totala maxima
autorizata (in tone) Impozitul,in lei,pentru

vehiculele angajate exclusiv
in eperatiunile de transport

intern
Vehicul cu
sistem de
suspensie

pneumatica
sau

echivalent
recunoscut

Vehicul cu
alt sistem de

suspensie

1. Autovehicule cu 2 +1 axe si cu masa:
a) Masa nu mai putin de 12 t, dar nu mai 
mult de 14 t

0 0

b) Masa nu mai putin de 14 t, dar nu mai 
mult de 16 t

0 0

c) Masa nu mai putin de 16 t, dar nu mai 
mult de 18 t

0 60

d) Masa nu mai putin de 18 t, dar nu mai 
mult de 20 t

60 137

e) Masa nu mai putin de 20 t, dar nu mai 
mult de 22 t

137 320

f)  Masa nu mai putin de 22 t, dar nu mai 
mult de 23 t

320 414

g) Masa nu mai putin de 23 t, dar nu mai 
mult de 25 t

414 747

h)  Masa nu mai putin de 25t, dar nu mai 
mult de 28 t

747 1310

2. Autovehicule cu 2+2 axe 
a) Masa nu mai putin de 23 t, dar nu mai 
mult de 25 t

128 299

b)Masa nu mai putin de 25 t, dar nu mai 
mult de 26 t

299 491

c) Masa nu mai putin de 26 t, dar nu mai 
mult de 28 t

491 721

d)Masa nu mai putin de  28 t, dar nu mai 
mult de 29 t

721 871

e) Masa nu mai putin de  29 t,dar nu mai 
mult de 31t

871 1429

f) Masa nu mai putin de  31t dar nu mai mult 1429 1984



de 33 t
g) Masa nu mai putin de  33t dar nu mai 
mult de 36 t

1984 3012

h) Masa nu mai putin de 36t, dar nu mai 
mult de 38 t

1984 3012

3. Autovehicule cu 2+3 axe 
a) Masa nu mai putin de 36 t, dar nu mai 
mult de 38 t

1579 2197

b)Masa nu mai putin de 38 t, dar nu mai 
mult de 40 t

2197 2986

4. Autovehicule cu 3+2axe 
a) Masa nu mai putin de 36 t, dar nu mai 
mult de 38 t

1395 1937

b)Masa nu mai putin de 38 t, dar nu mai 
mult de 40 t

1937 2679

c) Masa nu mai putin de 40 t, dar nu mai 
mult de 44 t

2679 3963

5. Autovehicule cu 3+3 axe 
a) Masa nu mai putin de 36 t, dar nu mai 
mult de 38 t

794 960

b)Masa nu mai putin de 38 t, dar nu mai 
mult de 40 t

960 1434

c) Masa nu mai putin de 40 t, dar nu mai 
mult de 44 t

1434 2283

Art.  470  alin.(5)autovehiculele  de  transport  marfa  cu  masa  totala
maxima autorizata de peste
 12 tone

Numarul axelor si masa totala maxima
autorizata (in tone)

Impozitul,in lei,pentru
vehiculele angajate exclusiv
in eperatiunile de transport

intern
Vehicul cu
sistem de
suspensie

pneumatica
sau

echivalent
recunoscut

Vehicul cu
alt sistem de

suspensie

1. vehicule cu 2 axe 
a)  Masa nu mai putin de 12 t, dar nu mai 
mult de 13 t

0 133

b)  Masa nu mai putin de 13 t, dar nu mai 
mult de 14 t

133 367

c)  Masa nu mai putin de 14 t, dar nu mai 
mult de 15 t 

367 517

d)  Masa nu mai putin de 15 t, dar nu mai 
mult de 18 t

517 1169

2.Vehicule cu 3 axe:
a)  Masa nu mai putin de 15 t, dar nu mai 
mult de 17 t

133 231

b)  Masa nu mai putin de 17 t, dar nu mai 
mult de 19 t

231 474

c)  Masa nu mai putin de 19 t, dar nu mai 
mult de 21 t

474 615

d)  Masa nu mai putin de 21 t, dar nu nai 
mult de 23t

615 947



e)  Masa nu mai putin de 23 t dar nu mai 
mult de 25t

947 1472

f)  Masa nu mai putin de 25t,sar nu mai mult
de 26 t

947 1472

3.vehicule cu 4 axe si cu masa:
a)  Masa nu mai putin de 23 t, dar nu mai 
mult de 25 t

615 623

b)  Masa nu mai putin de 25 t,dar nu mai 
mult de 27 t

623 973

c)  Masa nu mai putin de 27t, dar nu mai 
mult de 29 t

973 1545

d)  Masa nu mai putin de 29 t, dar nu mai 
mult de 31 t 

1545 2291

e)  Masa nu mai putin de 31 t, dar nu mai 
mult de 32 t

1545 2291

T A X A
pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

Felul certificatului, avizului si autorizatiei eliberate Taxa stabilita pentru
Anul 2016
- lei/mp -

Art.474 alin(1) Certificat de urbanism 
     a) pana la 150 mp 3
     b) pana la 25o mp 3,5
     c) pana la 500 mp 4,5
     d) pana la 750 mp 6
     e) pana la 1000 mp 7
     f) peste 1000 mp 7+0,01   leu/mp pentru fiecare mp

care depaseste 1000 mp

Acestor valori li s-au aplicat procentul de 50 % valabil pentru mediul rural

Art.474  alin(10).  Autorizarea  de  foraje  si  escavari  necesare
studiilor geotehnice de exploatari de cariera. Balastiere, sonde de
gaze si petrol si alte exploatari, pentru fiecare mp

15 lei

Art.474  alin(14).Autorizarea  constructiilor\  cu  caracter
provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe
caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor
si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor, pentru fiecare
mp

8 lei mp

Art.474  alin(15).  Autorizatiile  pentru  lucrari  de  racorduri  si
bransamente  la  retele  de apa.  Canalizare,  gaze termice,  energie
electrica si telefonie, de fiecare instalatie si spargere strazi

13 lei

Art.474 alin(16).  Certificat nomenclatura stradala si adresa 9 lei
Art.475  alin(3).Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru 
desfasurarea  unei activitati economice  

2.000 lei pana la 500 mp
4.000 lei peste 500 mp

Art.475 alin(1).Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de 
functionare 

20 lei

Art.486 alin(1).  Copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 
de pe alte  asemenea planuri de fiecare mp .                                    

32

Art.475 alin(2). Taxa pentru eliberarea atestastului de producator
                              

80



T A X A
pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Art. 478 alin.(2)
Denumirea taxei Taxa stabilita pentru anul 2016

- lei/mp/an sau fractiune de mp -
   a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o
activitatea economica

32

   b) in cazul orcarui alt panou, afisaj   sau structura     de afisaj 
pentru reclama si publicitatea

23

IMPOZITUL  PE  SPECTACOLE
Art. 481 alin.(2)

Manifestarea artistica sau activitatea distractiva Impozitul stabilit pentru anul
2016

- 
a) in cazul spectacolului de teatru ,balet,opera 
,operetta,sau alta manifestare artistic

2 %

b) in cazul altei manifestari decat cea de la pct 1` 5 %

ALTE  TAXE  LOCALE
art 486

Denumirea taxei Taxa stabilita
Pentru anul 2016

Pentru echipamente si utilaje destinate obtinerii de venituri care folosesc 
infrastructura publica locala,cum sunt:tractoarele 
neinmatriculate,combine,cositori si alte utilaje tractate  (VEHICULE LENTE)

50

Taxa inregistrat contracte 5
Taxa pentru utilizarea  temporara a locurilor publice 15
Taxa inchiriere camin cultural pentru nunti si botezuri 300
Taxa eliberat certificat fiscal in maximum 48 h
Taxa eliberat certificat fiscal in sistem de urgent in maximum 24 h

10
30

SANCTIUNI
               

Contraventie Amenzi stabilite

- lei -
Art. 493 alin(2) lit.  a  -depunere peste termen a declaratiilor de impunere pe
cladiri,teren si a taxei pe mijloacele de transport
         alin(3)lit.  (b,c,d)  nedepunerea declaratiilor  de  impunere,instrainarea
cladirilor,terenurilor  si  mijloacelor  de  transport  fara  a  achita  in  prealabil
impozitele  si  taxele  datorate,refuzul  de  a  furniza  informatii  sau  documente
solicitate in termenul prevazut de lege catre institutiile abilitate

100

400

Art.  493   alin  (4)Incalcarea  normetor  tehnice  privind  tiparirea,  inregistrarea,
vanzarea,  evidenta  si  gestionarea,dupa  caz,  a  abonamentelor  si  a  bileteloe  de
intrare la spectacol 700

Art. 493 alin (5) In cazul  persoanelor juridice,limitele amenzilor prevazute la
alin (3) si (4) se majoreaza cu 300 %
             - contraventia prevazuta la alin (3) lit a) 
            - contraventiile prevazute la alin (3) lit b,c,d
            - contravenţiile prevăzute la alin.(4)
            -contravenţiile prevăzute la alin.(4^1)

400
1.600
2.800
4.000



Art.493 alin.4^1  În cazul necomunicării informaţiilor şi documentelor de natura
celor prevăzute la art.494 alin(12) în termen de cel mult 15 zile  lucrătoare de la
data primirii solicitării

1.000

T A X A
extrajudiciara de timbru (Legea 117/1999)

Felul taxei 
Taxa  stabilita

-2016
  - lei -

0 1
Art.295 alin(11),lit.b-c  Cap 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel,
altele decat  cele eliberate de instante,  Ministerul  justitiei,  Parchetul  de pe langa
Curtea  Suprema  de  Justitie  si  de  notarii  publici,  precum si  pentru  alte  servicii
prestate de unele institutii publice:

X

pct.1 Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si locale, de alte
autoritati publice, precum si de institutii de stat, care in exerctarea  atributiilor lor
sunt in drept sa certifice anumite situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a
oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor
acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare

2

pct.2) Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
 - pentru animale sub 2 ani 2
 - pentru animale peste 2 ani 2
pct.3) Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de
de proprietate:
 - pentru anumale sub 2 ani 2
 - pentru animale peste 2 ani 4
pct.7) Inregistrarea la cerere in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului 15
pct.8) Inregistrarea la cerere in actele de stare civila a desfacerii casatoriei 2
pct.9) Transcrierea la cerere in registrele de stare civila romane, a actelor de stare
civila intocmite de autoritati straine

2

pct.10) Reconstituirea si intocmirea ulterioara la cerere a actelor de stare civila 2
pct.11) Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase,
distruse sau deteriorate

2

Cap 2.pct.3 Eliberarea sau viza anuala a permiselor de  vinatoare X
           pct.4. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de  pescuit X
Cap.4 pct.1 Taxa de inmatriculare permenenta sau temporara a autovehiculelor si
remorcilor: X
  lit.a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 
kg inclusiv
  lit b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata   mai mare de 
3.500 kg

60

145
pct.2.  Taxa  de  autorizare  provizorie  a  circulatiei  autovehiculelor  si  remorcilor
neinmatriculate permanent sau temporar 9
Cap.5 Taxa de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor 414

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ,
               DAVID STANCIU MARIAN                                                                 Secretar al comunei,
                                                                                                                                  Stanciu Constantin
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