
ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OITUZ

HOTARARE
privind stabilirea taxelor speciale pentru anul2009

Consiliul local al comunei Oituz, judetul Bacau;
Vezend rapoartele compartimentelor de urbanism gi amenajarea teritoriului, de stare civild

gi evidenta populafiei, a Serviciului Voluntar pentru Situafii de Urgenf[ gi a dlui referent
superior Biscd Ionuf prin care se propune stabilirea unor taxe speciale pe anul 2009;

Jinind cont de Rgulamentele de organizare gi funcfionare ale Serviciului Voluntar pentru
Situa{ii de Urgen{d, ale aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz gi ale
compartimentelor din subordinea Consiliului local ;

Av6nd in vedere prevederile:
-Legii nr.50/ 1 99 1, republicati, modificata si completata,
-Legii nr.57112003 privind Codul Fiscal, modificatd qi completatd;
-Legii nr.27312006 privind finanlele publice locale, modificati $i completatd;
-Legii nr. 5 4412001, modificata si completata,
-Ordonanfei Guvernului nr.88 1200I, modificatd gi completati;

Av6nd in vedere necesitatea cregterii veniturilor proprii pentru anul 2009 in scopul
asigurdrii finanfdrii cheltuielilor publice locale ale unor compartimente de specialitate, in
condiliile crizei economice gi financiare actuale ;

Avdnd in vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local ;
in temeiul prevederilor art.36 alin. 4 lif'c" si art.46 alin.l din Legea administratiei publice

locale nr.21512001, republicat6, modificata si completata, adopta urmatoarea

HOTARARE:

Art.l. Se stabilesc taxele speciale pentru anul 2009, dupd cum urmeaz6:

A. Taxe pentru servicii de stare civili qi eviden{i a persoanelor :
o Taxa pentru intocmirea gi transmiterea pentru avizare a dosarului de transcriere a actelor

de stare civild intocmite qi eliberate in strdindtate- l0 lei
o Taxa pentru intocmirea gi transmiterea pentru avizarc a dosarului de rectificare a actelor

de stare civild -5 lei
o Taxa pentru efectuarea de verificdri in registrele de stare civili a solicitantului gi

eliberarea de adeverinld in acest sens -10 lei
o Taxa pentru eliberarea unor dovezi, la cererea persoanelor fizice, prin care se solicit[

menfiunile inscrise pe marginea actelor de stare civild - 20 lei

B. Taxe in domeniul construc{iilor-urbanismului :
o Taxa de consultanld a planurilor topografice pe un trapez cu suprafafa de p6n[ la 0,35

mp -5 lei
o Taxa pentru valorificarea de planuri topografice :

- scara 1 : 500 -3 lei
- scara 1 : 1000 -3 lei
- scara 1 :2000 -3 lei
- scara 1 : 5000 -5 lei



o Taxa pentru eliberarea unor copii de pe inscrisurile existente in arhiv6 qi certificarea
exactitdfi acestora :
-pentru fiecare pagind din documentafia din proiect -2 lei
-pentru planq[ sau schi{i -3 lei

Taxe formulare tipizate :
- Fl- Cerere certificat urbanism- 2 lei
- F7-Cerere prelungire certificat urbanism -2 lei
- F9- Cerere pentru autorizatie construire/desfiintare -2lei
- F14- Cerere pentru prelungirea autofizaliei construire/desfiinfare -2lei

Taxa de atestare a edific5rii/extinderii construcfiei -F 16- 5 lei
Taxa de intocmire gi eliberarea Precesului - Verbal de recepfie la frnalizarea
construcliilor -5 lei

Taxe pentru eliberarea unor copii (tip xerox) privind informafii de interes public li
certiticarea exactiti{ii acestora :
Pentru fiecare pagind format A4 -0,20 lei
Pentru fiecare pagind format A.3 -0,50 lei

o
o

D. Taxa pentru funclionarea Serviciului Voluntar pentru Situa{i.i de Urgenp: 2r5
lei/familie

E. Taxe pentru eliberarea de inscrisuri din arhivd :
o Taxa pentru eliberarea unei adeverinfe din care sd rezulte existen{a unui inscris in arhivd

care privegte persoana fizicd sau juridic[ respectivd - 4lei
o Taxa pentru eliberarea unui certificat din care sd rezulte confinutul general al unui inscris

existent in arhivd - 5 lei.
Art.2. Se excepteazd de la plata taxei prevdzute la punctul D persoanele singure pi

benefi ciarii legii nr.4 1 6 l2OOl.
Art.3. Incasarea taxelor prevdzute de prezenta hotbr6re se va face in conturi special

deschise potrivit legisla{iei in vigoare incepAnd cu 01.04. 2009.
Art.4. Prezenta hotdrdre va fi inaintatd Institufiei Prefectului -judetului Baciu, primarului

comunei Oituz, Serviciului contabilitate, buget, finan{e, venituri din cadrul primiriei comunei
Oituz.

Art.S. Primarul va lua m6suri de ducere la indeplinire a prezentei hotdrdri.
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