ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.34 din 30.09.2011 privind stabilirea de taxe speciale pentru anul 2012
Consiliul local al comunei Naidăş întrunit în şedinţă ordinară
Văzând raportul comisiei I pe domenii de specialitate cu privire la stabilirea de taxe speciale
pentru anul 2007;
Având în vedere prevederile art.30 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale modificată şi completată ulterior;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară, în temeiul art.36 alin.4 lit.c),
art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată în 2007 cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂREŞTE:
Art.1. – Stabilirea următoarelor taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale
precum şi pentru eliberarea de documente de către comuna Naidăş:
- 65 lei – taxă oficiere căsătorie;
- 1,50 lei – taxă c/v imprimat căsătorie;
- 5 lei – taxă eliberare certificat de stare civilă (duplicat);
- 30 lei – taxă transcriere documente oficiale;
- 30 lei – taxă transcriere certificate de stare civilă;
- 10 lei/zi – taxă/masă piaţă – pentru produse nealimentare;
- 7,50 lei/zi – taxă/masă piaţă – pentru produse alimentare;
- 0,30 lei/trecere – taxă copie xerox format A4;
- 1,00 lei/trecere – taxă copie xerox format A3;
- 15 lei – taxă aviz urbanism;
5 lei – taxă iluminat public stradal;
5 lei – taxă parcare maşini, în islazul comunal, pe malul râului Nera;
5 lei – taxă salubritate.
Art.2. – Taxele prevăzute la art.1 fac venit la bugetul local.
Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Naidăş.
Art.4. – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2012 şi este valabilă până
la revocare.
Art.5. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice reglementare contrară se abrogă.
Art.6. – Prezenta hotărâre se va face publică prin afişare şi pe sitte – ul Primărie comunei
Naidăş, intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul caraş-Severin;
- Consiliul judeţean Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş.
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