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TABLOUL PRIVIND TAXELE LOCALE SPECIALE STABILITE PENTRU
ANUL 2021
Art. 484 – taxe locale speciale
Taxa pentru eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a altor
înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie
Taxă oficiere căsătorii în zilele nelucrătoare
Taxă copiere documente
Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere
pentru deschiderea procedurii succesorale.(anexa 24)
Taxă înregistrare contract de arendare
Taxă pentru înregistrarea la nivelul comunei a căruţelor (se
percepe o singură dată de la proprietar şi nu este o taxă
anuală)
Taxa pentru înregistrarea la nivelul comunei a vehiculelor
cu/fără capacitate cilindrică evidenţiată (se percepe o
singură dată de la proprietar şi nu este o taxă anuală)
Taxa pentru înregistrarea la nivelul comunei a tractoarelor
(se percepe o singură data de la proprietar şi nu este o taxă
anuală)
Taxă pentru eliberarea de copii după documente aflate în
arhiva primăriei
Taxă pentru eliberarea de duplicate acte stare civilă
Taxa pentru transcrierea, la cerere, în registrele de stare
civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de
autorităţile străine
Taxă aferentă procedurii de desfacere a căsătoriei pe cale
administrativă
Taxă pentru viza semestrială a atestatului de producător
Taxă edilitar – gospodărească (de habitat)

Taxă documentaţii – procedură vânzare teren extravilan
Taxa pentru eliberare copii ale planurilor cadastrale sau ale
altor asemenea planuri, deţinute de consiliul local
Taxă certificare amplasament
Taxă eliberare certificat edificare construcție pentru
înscrierea construcțiilor în Cartea funciară
Taxă aviz alimentare cu apă – pt. Autorizaţia de construire

Nivelurile aplicabile
în anul fiscal 2021
5 lei
40 lei
0,5 lei/pag.
25 lei
5 lei
20 lei

20 lei

100 lei

2 lei/pag.
10 lei/act
50 lei

500 lei
10 lei
60 lei/an /gospodărie
sau
40 lei/an/ gospodarie
pt. Categorii
defavorizate
30 lei
2 lei/copie
10 lei
50 lei
10 lei

Conform articolului 484 lin legea 227/2015, privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale şi al prezentei hotărâri, taxele speciale locale sunt instituite de Consiliul
local Gohor pentru funcţionarea unor servicii publice create în interesul persoanelor
fizice şi juridice care se folosesc de serviciile pentru care s-au instituit taxele speciale.
Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor făcute de compartimentele
existente la nivelul UAT Gohor care furnizează respectivele servicii, motivate de
funcţionarea şi dotarea acestora.
Veniturile din taxe speciale se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor
legate de întreţinerea şi funcţionarea serviciilor pentu care au fost instituite.
Taxele speciale se încasează într-un cont distinct, şi se utilizează integral pentru
acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfinţarea serviciilor publice de interes local şi
pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.
Taxele speciale pentru eliberarea documentelor se achită anticipat, odată cu
depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate
pentru dotări (tehnică de calcul, birotică, investiţii, reparaţii şi igienizare birouri).
Taxa edilitar – gospodărească (de habitat) se achită de către fiecare contribuabil
care figurează înregistrat la poziția de rol cu clădiri pentru care plătește impozit, se face
venit la bugetul local şi va fi utilizată pentru achitarea cheltuielilor cu salubrizarea, cu
igienizarea spaţiilor publice, deszăpezire, etc.
Prin categorie defavorizată se va înţelege persoana care se gospodăreşte singură
şi are un venit net lunar sub pensia minimă garantată, adică 800 lei.
Persoanele care dețin clădiri cu destinația de locuință pe raza comunei dar
locuiesc efectiv în altă localitate pot fi scutiți de plata taxei de habitat cu condiția să
prezinte la compartimentul Financiar-contabil, Impozite și Taxe dovada că plătesc taxe
edilitare la acea adresă.
Apartenenţa la categoria persoanelor defavorizate se va stabili în urma depunerii
unei cereri însoţite de acte doveditoare ale venitului lunar şi prin anchetă socială
efectuată la domiciliul solicitantului care să ateste inexistenţa unor alte venituri sau
proprietăţi incompatibile cu încadrarea în categoria persoanelor defavorizate.
(Beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat nu fac obiectul acestei
reduceri de taxă)
Beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (ajutor social) sunt
scutiți de taxa pentru eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a altor înscrisuri prin care
se atestă un fapt sau o situaţie.
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