
 

                                                                 Anexa nr.1 
la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr. 46 din 29.12.2015. 

T A X E     S P E C I A L E 

Nr 
crt 

Denumirea taxei  Cuantumurile în lei  
 aprobate  pentru anul fiscal 2016   

1. Taxa consum apa potabila  
(Hot CL nr.10 din 23.04.2001) 

a. 3 lei / mc  – pentru  cei care  detin apometru 
b. 10/lei/luna – pentru cei care nu detin apometru 

2. Taxa canalizare a.     2 lei/mc.   – pentru cei cu apemetre 
b.     5 lei/luna  – pentru cei care nu detin apometre 

3. Taxa inregistrarea vehicule si mopede 
 (Hot CL nr. 30 din 30.11.2007) 

 
30 lei 

4. Taxa inchiriere spatii si terenuri 
 (altele decât cele stabilite prin hotarâri distincte) 

a. 4  lei/mp/ lună   –  pentru spatii 
b. 2  lei/mp/lună    –  pentru terenuri 

5. Taxa de oficiere casatori in afara orelor de 
program  

100 lei 

6. Taxa pentru eliberarea notei de constatare sau a 
certificatului de edificare/radiere construcție, la 
cererea cetăţenilor 

 
15 lei 

7. Eliberarea de adeverinte certificate de orce fel  2 lei  

8. Eliberarea de certificate de stare civila 2 lei 

9. Eliberarea multiplicare xerox   A4= 1 leu/fila iar A3=2 lei/fila 

10. Efectuare  de măsuratori  la cererea cetăţenilor  20 lei   

11. Închiriere și folosirea ocazională  a  Căminului 
cultural din localitatea Parva  

a  – 1000 lei/manifestare – pentru nunti 
b  – 200 lei/manifestare – pentru baluri  
c  – 500 lei/manifestare – pentru mese comune ( logotne, 

boteze, zile onomastice, pensionare, altele)   
d  – 100 lei/manifestare  – pentru joc taranesc şi    
                                             discotecă 
e   – 1000 lei garanție      – pentru orice manifestare 
f  –  plata curentului consumat se va face la citire si se 
va achita de catre firmele de ctermig 
g  – pentru deseurile menajere de la activitatile din 
camin se taxeaza cu 200 lei pentru nunti si 50 lei pentru 
alte activitati. 

12. Legalizarea copiilor de pe inscrisudri 5 lei/copie 

13. Depozitarea materialelor pe domeniul public si 
privat al comunei Parva 

2 lei/mp/zi 

14. Intretinerea zonelor supuse salubrizarii (gunoaie) 2,95 lei/persoana fizica/luna fara TVA 
256/persoana juridica/tona + TVA 

15. Baza sportiva 30 lei/ora/pe timp de zi 
40 lei/ora pe nocturna 

16. Taxa piata 1 leu/mp. afectat 

   
 NOTA:  
- sunt scutite de plata taxei de închiriere: spectacole și concursuri, manifestarii de orce fel  organizate de scolile generale  

din comuna, activitățiile politice, adunarile cetatenesti; 
   - închirierea localurilor caminelor culturale se face la cerere,  cu plata taxei anticipată,   pe baza de contract de închiriere, 
întocmit anterior predării acestuia; 

- predarea localurilor către chiriași se face cu o zi înainte de eveniment, pe baza de proces-verbal de predare primire; 
 
 



- garantia  se retine de responsabilul de Camin cultural  în momentul predari localului catre chiriaș și  se va restituii  odata  
cu preluarea  localului,  daca nu exista distrugeri și lipsa la  bunurile din dotarea  acestuia. 

 
- preluarea localului închiriat se face în cel mult 4 zile de la data evenimentului.  

              - chiriașul este obligat a preda  localul  închiriat  în perfectă stare de curațenie atât  în interior cât și în exteriorul acestuia, în 
caz contrar se va reține 50% din garanția depusă. 
      -  folosirea veselei și  a celorlalte bunuri(mese si scaune, aparate) din cadrul caminelor este gratuită 

- este interzis a se închiria mobilierul nou și alte bunuri, vesela si aparatele din dotare în afara Caminului cultural Parva. 
- în cazul producerii de disturgeri si lipsă la bunurile închiriate, proportional se va reține o sumă  din garanția depusă 

conform Anexei nr.3 la hotarare.  
- în taxa stabilita nu se include consumul de energie electrică care se încasează separat în raport de consumul efectuat de 

chirias la pretul  practicat de furnizorul de energie electrica  la data închirieri localului, dar nu mai  puțin  de 1,5 lei/kwh. 
- in cazul unei inmormantari care se suprapune cu un alt eveniment sala Caminului cultural se elibereaza in ziua urmatoare 

la ora 8.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


