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NIVELURILE  
PENTRU ANUL 2011 

1. Taxa zilnica pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal 20 lei / zi 

2. Ocupare loc public pentru depozitare de diverse materiale ( pietriş,nisip,lemne,etc. ) 1 leu mp./zi 

3. Alte activităţi : cultural – sportive , distracţii populare, circuri, menajerii şi alte asemenea 2 lei / mp/ zi 

4. Taxa eliberare acte din arhiva unităţii 10 lei 

5. Taxa închiriere  cămin cultural -    NUNTI-sat Nanesti/sat Calienii-Vechi 
 

- BOTEZURI-sat Nanesti /sat Calienii-Vechi 
 
- ALTE EVENIMENTE 
- Garantie-jumatate din taxa stabilita,platita la primirea caminului cultural 

300 lei/24 ore Nanesti : 
         200 lei/24 ore Calienii-Vechi 
    150 lei / 24 ore sat Nanesti: 

       100 lei/24 ore sat Calienii-Vechi 
200 lei/24 ore 

6. Taxa oficiere căsătorie în zilele de sâmbătă,duminică şi sărbători legale 
- Taxa va fi achitata de toti cei care solicita oficierea casatoriilor in zilele de repaus saptamanal si 

sarbatorilor legale ; 
- Cei care indeplinesc aceasta activitate  in zilele libere  vor  fi platiti in procent  de  50 % din incasari. 
 

100 lei 

 7.  Pază obstească 20 lei / an / imobil 

 8. Taxă xerox : pagina A4            0,5 lei 

9. Taxa remasurare teren intravilan / cu mijloc de transport asigurat de solicitant 10 lei/lot 

10. Taxă remasurare teren extravilan / cu mijloc de transport asigurat de solicitant 10 lei/lot 

11. Taxă inregistrare contracte de arenda 3 lei/contract 

12. Taxă închiriere mese şi scaune din inventarul căminului cultural 
      Garanţie – 50% din valoare de inventar a obiectelor închiriate 
 

10 lei/set/eveniment 
 
 



– ALTE TAXE LOCALE : - TAXE SPECIALE-pag.2-  

14. Taxă deplasare  pentru  remediere defecţiuni  la reţea de distribuţie apă  potabilă  10 lei 
 15  Taxa inchiriere tractor+remorca 50 lei/ora 

16. Taxa inchiriere vidanja 50 lei/ora 

17. Taxa salubrizare persoane fizice 60 lei/an/gospodarie 

18. Taxa pt.serviciul public de pompieri 3 lei/an/imobil 

19. Taxa pentru eliberarea  acte de urbanism in regim de urgenta 30 lei  

 

 

 

Presedinte de sedinta,      Contrasemneaza, 

D.Popoiu       Secretar comuna, 
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