
           ANEXA V .    TAXE  SPECIALE 

 

        1.Taxe speciale pentru obtinerea  formularelor   tipizate  prevazute de 
ordinul 91/1991 la Legea50/1991 republicata : 
 - formular tipizat pentru certificat urbanism.............................................2 lei ;             
 - formular tipizat pentru autorizatie de construire/desfiintare …..............2 lei ; 
 - taxa speciala pentru activitatea de colectare ,transport, depozitare a    
   reziduurilor 4,50 lei/persoana /luna .                         
-  taxa pentru paza bunurilor și valorilor proprietate a persoanelor fizice și juridice 
se stabilitește în sumă fixă ...................100 lei/gosp și 200 lei/pers. juridică 
 - copii xerox de pe acte şi alte documente ;.........................................0,50 lei/pag 
-  copii xerox de pe acte şi alte documente față/verso..........................1,00 lei/pag 
 - taxa de inchiriere a caminului cultural pentru nunti este de 1.000 lei la Treznea    
   si 800 lei  la Bozna. ; 
  -Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma 
încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. de 5%. 

 - taxa de inchiriere pentru cămine pentru organizarea mese de pomenire 100lei ; 
 - taxa de închiriere pentru onomastici,botezuri 200 lei ; 

2.Taxa pentru utilizarea temporara a  locurilor publice. 
    Pentru suprafete < 5 mp…………………………………………………….18 lei/zi 
    Pentru suprafete cuprinse intre 5.1mp-20 mp……………………………16 lei/zi 
   Pentru suprafete >20.1mp……………………………………………..…...15 lei/zi 

3.Tarife ce constituie nivelul de pornire a licitatiilor publice organizate 
pentru terenurile ce apartin domeniului public si privat al consiliului 
Treznea.                                                                                                                                      
Lei/mp/luna 

 -Inchiriere teren pentru căi de acces…............……………………….….…1.00 lei 
 -Inchiriere teren pentru terase in scop comercial………………..…………1.00 lei 
           4.-Taxa de Inchiriere,arendare,concesionare teren extravilan, arabil sau 
pășuni apartinând comunei..............................................….……200 lei/ha/an. 
    - Taxa de Inchiriere,arendare,concesionare teren extravilan, arabil sau 
pășuni (agromediu ) apartinând comunei..........................….……300 lei/ha/an.  

5.Taxa de inregistrare permanenta sau temporara a vehiculelor si 
remorcilor 
   - Numere tractoare si remorci omologate..................................... 50 lei/buc 
   - Numere scuter si ATV.................................................................30 lei/buc 
   - Placute semnalizare utilaje agricole............................................33 lei/buc. 

 6. Taxa pentru ecarisaj va fi suportata de deținărorii de animale ,care vor fi 
obligați la  plata contravalorii transportului , incinerării cadavrelor de animale din 
gospodăriile proprii care este în suma fixă ,valoarea acesteia fiind în funcție de 
greutatea cadavrului. 
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