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 Anexa  nr.1 

 

 

 

Taxe speciale    

 

I. PENTRU SERVICIILE PRESTATE  DE CATRE SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE: 

 

1. În conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, Consiliul Local stabileşte taxe 

speciale pentru următoarele servicii prestate în regim de urgenţă, în interesul persoanelor fizice şi juridice de : 

a) pentru certificate de atestare fiscala eliberate în  cursul zilei de la înregistrarea cererii la registratura comunei: 

- 10 lei  pentru persoane fizice; 

- 30 lei  pentru persoane juridice. 

b) pentru efectuarea lucrărilor privind stabilirea impozitelor şi taxelor în regim de urgenţă (clădiri, terenuri, mijloace 

de transport), in 48 de ore de la înregistrarea cererii la registratura comunei  

- 20 lei  pentru persoane fizice; 

- 40 lei  pentru persoane juridice. 

c) servicii catre contribuabili la cererea acestora: 

c.1. – efectuarea de fotocopii de pe acte 0,5 lei pagina format A4 si 1 leu format A3; 

c.2. – fotocopii dupa documentele din arhiva - 1 leu pagina; 

c.3. – fotocopii procese-verbale de amenda – 1 leu pagina. 

 

          2.  Taxele speciale se datoreaza de catre contribuabilii care solicita prestarea serviciilor prevazute la pct. 1 . 

3. Taxele speciale se achita , în numerar, la casieria Comunei Bărcăneşti  sau prin virament in contul institutiei 

deschis la Trezoreria Boldesti Scăeni RO 30 TREZ53921330208XXXXX. 

4. În caz de rezolvare peste termenele stabilite sau nerezolvare a cererii depuse de contribuabilii persoane fizice sau 

juridice, taxa achitată anticipat se restituie sau se compenseaza, dupa caz, cu alte obligaţii catre bugetul local. 

 5. Taxele speciale instituite potrivit prezentei hotărâri au ca destinaţie acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi 

funcţionare a consiliilor locale şi duc la o mai bună autofinanţare şi la limitarea subvenţiilor provenite de la bugetul local. 
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II. ALTE TAXE LOCALE 

 

1. Taxa pentru consultare publica, intocmire documentatie aviz: 

a. Etapa 1   - 200 lei 

b. Etapa 2   -  200 lei 

2. Taxa administrare drum local  - 20 lei  

3. Taxa inregistrare contracte arendare – 7 lei 

 

III. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CATRE SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE 

EVIDENTA A PERSOANELOR  : 

 

         În conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

 În baza Ordonanţei nr.84/2001 privind înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice locale comunitare de evidenţă a 

persoanelor; 

 În conformitate cu prevederile Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată: 

1.   50 lei - taxa pentru oficierea căsătoriei la sediul SPCLEP la ora preferenţială, după orele de program  

2.   50 lei - taxa oficiere căsătorie în zilele de sâmbătă. 

       3.  100  lei - taxa oficiere căsătorie în zilele de duminică sau sărbători legale. 

4. 50 lei - taxa de eliberare a certificatelor duplicate în regim de urgenţă. 

5.  0,5 lei  - pagina format A4 si 1 leu pagina format A3 pentru efectuarea de copii xerox de pe acte. 

 

Taxele speciale se datorează de către contribuabilii care solicită prestarea serviciilor prevăzute mai sus. 

Taxele de urgenţă şi tarifele instituite vor fi încasate, în numerar, la casieria Primariei Comunei Bărcăneşti. 

Taxele speciale şi cele de urgenţă instituite potrivit prezentei hotărâri au ca destinaţie acoperirea cheltuielilor de 

întreţinere şi funcţionare a Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Bărcăneşti şi duc la o mai bună 

autofinanţare şi la limitarea subvenţiilor provenite de la bugetul local. 

 


