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la Hotararea Consiliului local comunei Parva nr.45 din 29.12.2015 

 
ALTE TAXE  LOCALE 

.I.  Natura si cuantumul taxelor  locale stabilite 
 

Denumirea taxei Nivelurile aprobate  
pentru anul 2016 

Taxă zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor  publice în scopul  
vânzari unor produse  si obținerii unui venit (pentru desfacerea de produse 
ce fac obiectul comertului in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, 
din  vehicule, masini si autovehicule) 

30 lei /zi 

Taxă pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul 
obtinerii de venit  

40 lei /an 

Taxă anuala pentru vehicule lente (neinmatriculat în circulatie)   
 

a.   50 lei  până la    20 CP 
b.   70 lei  între  21–45 CP 
c.   90 lei  peste       45 CP 
d. 100 lei  combina agricola 

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă 500 lei 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de 
pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 

32 lei 

 
II.Scutiri 

    Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 următoarelor 
persoane fizice sau juridice: 
    a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
    b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
    c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a 
Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice; 
    d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură 
naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
    e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură 
găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru 
copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile 
legii. 
     
          Contracte de fiducie 
 
    În cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele şi taxele locale 
aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operaţiunii de fiducie, cu 
respectarea prevederilor prezentului titlu, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul 
de fiducie. 
 

 
 
 
 
 
 
 


