ROMÂNIA
JUDEğUL CARAù-SEVERIN
COMUNA NAIDĂù
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

nr.9 din 28.02.2007 privind stabilirea de taxe speciale pentru anul 2007
Văzând raportul comisiei I pe domenii de specialitate cu privire la stabilirea de taxe speciale
pentru anul 2007;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanĠele publice locale;
În temeiul art.38 alin.4 lit.c úi a art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraĠia publică locală;
Consiliul local al comunei Naidăú întrunit în úedinĠa ordinară de lucru
HOTĂREùTE:
Art.1. – Stabilirea următoarelor taxe speciale pentru eliberarea de documente de către Primăria
comunei Naidăú:
- 65 lei – taxă oficiere căsătorie;
- 1,50 lei – taxă c/v imprimat căsătorie;
- 5 lei – taxă eliberare certificat de stare civilă (duplicat);
- 10 lei – taxă transcriere documente oficiale;
- 10 lei – taxă publicaĠie vânzare – cumpărare;
- 10 lei/zi – taxă/masă piaĠă – pentru produse nealimentare;
- 7,50 lei/zi – taxă/masă piaĠă – pentru produse alimentare;
- 5 lei – taxă parcare maúini, în islazul comunal, pe malul râului Nera.
Art.2. – Pentru sezonul de păúunat 2007 se stabilesc următoarelor taxe pentru păúunat în izlazul
comunal:
- Bovine úi cabaline adulte
11 lei/cap;
- Bovine úi cabaline tineret
8 lei/cap;
- Ovine úi caprine adulte
4 lei/cap;
- Ovine úi caprine tineret
2 lei/cap.
Art.4. – Sezonul de păúunat începe la 1 mai al anului în curs până la 31 octombrie al aceluiaúi an.
Art.5. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinĠează primarul
comunei Naidăú.
Art.6. – Prezenta hotărâre, se comunică conform art.1207 din Legea nr.215 privind administraĠia
publică locală, completată prin O.U.G. nr.74/2001, la:
- Oficiul Prefectura JudeĠului Caraú-Severin;
- Consiliului JudeĠean Caraú-Severin;
- Primarul comunei Naidas;
- Serviciul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăú
- Referentului împuternicit prin dispoziĠia primarului.
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