
ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OITUZ

HOTARARE
privind stabilirea taxelor speciale ~ia altor taxe locale pentru anul 2015

Consiliullocal al comunei Oituz ,judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara;
Avand in vedere necesitatea cresterii veniturilor proprii pentru anul 2015 in scopul

asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale ale unor eompartimente de specialitate;
Vazand raportul comun intocmit de compartimentele de specialitate si inregistrat eu nr.

12762 din 26.11.2014, prin care se propune stabilirea unor taxe speciale pe anul 2015 ~i
expunerea de motive a primarului inregistrata cu nr. 12763 din 26.11.2014 ;

Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadruI Consiliului local
inregistrat eu nr. 13101 din 08.12.2014;

Tinand cont de Regulamentele de organizare si functionare ale Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta, ale aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz si ale
eompartimentelor din subordinea Consiliului local;

Avand in vedere prevederile:
-art.282,283 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificata ~icompletata;
-art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si cornpletata;
-art.S din Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, modificata si
completata,

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. "c" si art.46, alin.2, lit. "c" din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, modificata si completata, adopta
urmatoarea

HOTARARE:

Art.1. Se stabilesc taxele speciale si alte taxe locale pentru anul 2015, dupa cum urmeaza:

A.Taxe pentru servicii de stare civila si evidenta a persoanelor :
o Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale adrninistrativa- 600 lei

• B.Taxe in domeniul constructiilor-urbanismului :
o Taxa de consultants a planurilor topografice pe un trapez cu suprafata de pana la 0,35

mp -61ei
o Taxa pentru valorificarea de planuri topografice :

- scara 1: 500 -4 lei
- scara 1 : 1000 -4 lei
- scara 1 : 2000 -4 lei
- scara 1 : 5000 -6 lei

o Taxa pentru eliberarea unor copii de pe inscrisurile existente in arhiva si certificarea
exactitatii acestora :
-pentru fiecare pagina din documentatia din proiect -4 lei
-pentru plansa sau schita -5 lei

o Taxe formulare tipizate :
- F1- Cerere certificat urbanism- 4lei
- F7-Cerere prelungire certificat urbanism -4lei
- F9- Cerere pentru autorizatie construire/desfiintare - 4 lei
- F14- Cerere pentru prelungirea autorizatiei construire/desfiintare - 4 lei

o Taxa de atestare a edificarii/extinderii constructiei -F 16- 8lei
o Taxa de intocmire si eliberarea Precesului-Verbal de receptie la finalizarea constructiilor

-8lei



C. Taxe pentru eliberarea unor copii (tip xerox) privind informatii de interes public si
certificarea exactitatii acestora :

-~--~~~----- --(5 ~.--t>enfrufiec~aFepagimtformat-A:tF::-fr,5tHei
Pentru fiecare pagina format A3 -1,00 leio

D. Taxe pentru eliberarea de inscrisuri din arhiva :
1) Taxa pentru eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte existenta unui inscris in

arhiva care priveste persoana fizica sau juridica respectiva - 7 lei
2) Taxa pentru eliberarea unui certificat din care sa rezulte continutul general al unui

inscris existent in arhiva - 8 lei.

E. Taxa pentru efectuarea la cerere a cercetarii la fata locului, a masuratorilor in
vederea delimitarii limitelor terenurilor intravilane -proprietate privata- 30 lei

F. Taxa pentru efectuarea la cerere a cercetarii la fata locului, a masuratorilor in
vederea delimitarii limitelor terenurilor extravilane -proprietate privata- 40 lei

G. Taxa pentru functionarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta :
3 lei/familie/an

H. Taxapentru inchiriat utilajele primariei :
1. tractor cu remorca-otl lei/ora
2. buldoexcavator- 60/ora

Art.2. Se scutesc de la plata taxei prevazute la punctul G persoanele singure tara venituri si
beneficiarii Legii nr.416/200 1, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3. Incasarea taxelor prevazute de prezenta hotarare se va face incepand cu 01.01.2015.
Art.d.Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se revoca H.C.L.

nr.150/2013.
Art.S. Prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului-judetul Bacau, primarului

comunei Oituz, Serviciului contabilitate, buget, finante, venituri, Compartimentelor Urbanism,
Stare civila si evidenta persoanei, Arhiva, Registru agricol, S.V.S.U. ~iAuto din cadrul Primariei
comunei Oituz.

Art.6. Primarul va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.
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