ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA HIDA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.48
Din 28 decembrie 2007
privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2008
Consiliul local al comunei Hida , judeţul Sălaj .
Având în vedere Expunerea de motive a primarului, Raportul compartimentului de specialitate şi
Avizul comisiei de specialitate.
Văzând prevederile art.287 şi 288 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, actualizat,ale
H.G.R.nr.44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, ale H.G.R.
nr.797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe
asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în
anul fiscal 2006, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale,
aprobată prin Legea nr.108/2004, ale art.36 alin.2 lit.b,alin.4 lit.c din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală,republicată ale art.258 alin.6 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
modificat şi completat conform Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente.
În temeiul art.45 alin.2 lit.c din Legea nr.215 /2001 ,privind administraţia publică locală,republicată
:
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1(1) Se stabilesc impozitele şi taxele locale pe anul fiscal 2008 potrivit anexelor 1,2a,2b,3,4,5,6 şi 7
care fac parte integrantă din prezenta.
(2)- impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice , se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra
valorii impozabile a clădirii, aşa cum se prevede în anexa nr.1
(3) În cazul contribuabililor arătaţi la alin.1, care deţin mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă, altele
decât cele închiriate, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:
a. Cu 15% pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu.
b. Cu 50% pentru cea de a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu.
c. Cu 75% pentru cea de a treia clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu.
d. Cu 100% pentru cea de a patra clădire şi următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu
Art.2-(1) Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor juridice ,se calculează prin aplicarea cotei de 1,5%
asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora .
(2)- În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota
impozitului pe clădiri este de 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea
persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.
Art.3 Impozitul pe teren se stabileşte anual , în intravilanul localităţii, conform anexei nr.2a şi conform
anexei 2b pentru terenul din extravilan. Tot în aceste anexe se prevede şi coeficienţii de corecţie care se
aplică.
Art.4 (1) -Contribuabilii care deţin mijloace de transport cu tracţiune mecanică datorează o taxă anuală
stabilită în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora, pentru fiecare 200 cm3 sau fracţiune din aceştia,
conform anexei nr.3.
(2)- Pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă de peste 12 tone, precum şi pentru
combinaţiile acestora, taxa se va plăti conform anexei nr.4.

(3)- Pentru remorci, semiremorci şi rulote taxele anuale se stabilesc în funcţie de capacitatea acestora,
conform anexei nr.5.
(4) – Pentru bărci cu motor taxa anuală este cea stabilită în anexa nr.6
Art.5 –(1) Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor se datorează astfel:
A 1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită:
a. până la 150 m2 inclusiv…………………………………..2,40 lei
b. între 151 şi 250 m2 inclusiv………………………………3 lei
c. între 251 şi 500 m2 inclusiv………………………………4,20 lei
d. între 501 şi 750 m2 inclusiv………………………………4,80 lei
e. între 751 şi 1.000 m2 inclusiv…………………………….6 lei
f. peste 1.000 m2…………………………………………6 lei + 1 leu/m2 pentru ceea ce depăşeşte
suprafaţa de 1.000 m2.
2. (1) Pentru eliberarea autorizaţiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor,
inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. Pentru clădirile cu destinaţie de locuinţă şi anexe gospodăreşti
taxele se reduc 50%.cu
(2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează pe baza valorii de proiect declarate de
solicitant în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire, în conformitate cu proiectul prezentat.
3. Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări este 7 lei/m2.
4. Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile-organizare de şantier -, necesare execuţiei lucrărilor
de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea, taxa este de 3% din valoarea autorizată a
construcţiilor.
5. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote
sau campinguri taxa este de 2% din valoarea autorizată a lucrării sau construcţiei.
6. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate
în căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor
şi reclamelor taxa datorată este de 7 lei/m2.
7. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a construcţiilor şi a amenajărilor taxa
datorată este 0,1% din valoarea impozabilă a acestora. În cazul desfiinţării parţiale cuantumul taxei se
calculează proporţional cu suprafaţa construită a clădirii supuse demolării.
8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de construire taxa este de
30% din valoarea taxei iniţiale.
9. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de
apă, canalizare, telefonie, televiziune prin cablu taxa este de 11 lei pentru fiecare instalaţie.
10. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului de către primar taxa este
de 13 lei.
11. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, taxa este de 8 lei.
Art.6- (1) Pentru eliberarea autorizaţiilor privind desfăşurarea unei activităţi economice taxa este de 13
lei, iar viza anuală este de 6,5 lei.
(2). Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,
deţinute de consiliile locale este de 28 lei.
(3). Pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare taxa este de 17 lei
(4). Pentru eliberarea certificatului de producător se va datora o taxă de 40 lei.
Art.7-(1) Taxele de afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt:
- în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică……… 28/mp
sau fracţiune de mp.
- În cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate………20 lei.
Art.8 Impozitul pe spectacole este de 1,20 lei/mp în cazul videotecilor şi de 2,40 lei//mp în cazul
discotecilor.
Art.9 Începând cu data de 1 ianuarie 2008 se stabilesc alte taxe locale anuale după cum urmează:
taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, a caselor
memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură şi arheologie…………..15 lei

-

Taxa anuală pentru vehicule lente………………………………………………...41 lei
- Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul obţinerii de
venit…………………………………………………………………………………….15 lei
Art.10 (1) Impozitul pe clădiri, terenuri, mijloace de transport se se plătesc anual, în două rate egale,
până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitulor pe clădiri, terenuri,mijloace de transportse, datorate
pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă
o bonificaţie de 5 %,
Art.11 Taxele extrajudiciare de timbru se stabilesc în cuantumurile prevăzute în anexa nr.7 la
prezenta hotărâre.
Art.12 Se stabilesc taxele speciale pentru anul 2008 conform anexei nr.8 care face parte integrantă din
prezenta.
Art.13 Anexele nr.1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.14 Se acordă scutiri la plata impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, taxei asupra mijloacelor de
transport, taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi altor taxe pentru
următoarele categorii de persoane fizice:
a) veteranii de război
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.
c) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor
veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.
d) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru
desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat
şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate."
Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. (a), (b), (c) sau (d) se aplică unei persoane
începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea
scutirii.
Art.15 Cu ducerea la îndeplinire a prezentelor dispoziţii se încredinţează primarul comunei şi contabilul
primăriei.
Art.16 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj.
- Direcţia Finanţelor publice Sălaj.
- Trezoreria Zalău.
- Consiliul Judeţean Sălaj.
- Populaţia comunei prin afişare.
- Primarul comunei.
- Dosar.
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CONSILIUL LOCAL HIDA
JUDEŢUL SĂLAJ

Nr.crt.

A N E XA Nr.1
Privind valorile impozabile pe m2 de suprafaţă construită, desfăşurată
la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice pentru anul 2008.
Valoarea impozabilă( lei/m2)
Felul clădirilor şi a altor construcţii
impozabile
Cu instalaţii de apă, canalizare ,
electrice ,încălzire(cumulative)

0

Fără instalaţii de apă,
canalizare,încălzire,electrice

1
Clădiri :
a. Cu pereţi sau cadre din beton armat, din
cărămidă arsă,piatră naturală sau alte
materiale
b. Cu pereţi di lemn, cărămidă
nearsă,vălătuci ,paiantă şi alte materiale
asemănătoare
Construcţii anexe, situate în afara corpului
principal al clădirii:
a. Cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton
sau din alte materiale asemănătoare
b. Cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă,
paiantă, vălătuci etc.
Pentru locuinţe situate la subsol,
demisol,sau la mansardă
Pentru spaţiile cu altă destinaţie situate în
subsolul sau demisolul clădirilor

803

476

218

137

137

122

82

54

Valoarea reprezintă 75% din valoarea
corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri
Valoarea reprezintă 50% din valoarea
corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri

Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (6), se reduce în funcţie de anul
terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a
anului fiscal de referinţă.
În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea
impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (7), se majorează cu câte 5% pentru
fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.
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ANEXA la Hotărârea nr.48 /28.12.2007

A N E X A Nr.2a
Privind impozitul pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii pe anul 2008.

Zona în cadru localităţii

Lei//ha
Nivelul impozitului , pe ranguri de localităţi
IV
840

A

V
611

Privind impozitul pe teren intravilan, orice altă categorie decât cea de terenuri cu construcţii
Lei/ha
Nivelul actualizat pentru anul 2008.

Nc.
Categoria de
folosinţă

Zona

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Neproductiv

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

ZONA A
Rangul IV
Rangul V
26
24
20
18
20
18
44
40
50
46
26
24
15
13
x
x
x
x

Coeficienţii de corecţie care se vor utiliza la stabilirea impozitului pe terenuri în localităţile aparţinând
comunei Hida este de următorul:
- 1,10 ……………….satul Hida.
- 1,00……………….pentru celelalte sate ale comunei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VASILE CRIŞAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
BALOTA DUMITRU-DORIAN

ANEXA Nr.2b

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
________

Nr.crt

Categoria de folosinţă

Clasa de calitate(lei/ha)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
Teren cu apă, altul decât acela cu amenajări
piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

Zona A
26
36
17
17
48
48
14
5

Zona B
24
24
14
14
46
46
12
4

X
x

X
X
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Anexe la Hotărârea nr.48/28.12.2007

A N E X A Nr.3
Privind taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică
Tipul mijlocului de transport
a. Motorete, scutere, motociclete şi
autoturisme cu capacitatea cilindrică
de până la 1600 cm3 inclusiv
b. autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 1.601 şi 2.000 cm3 inclusiv
c. autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 2001 şi 2.600 cm3 inclusiv
d. autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 2601 şi 3.000 cm3 inclusiv
e. autoturisme cu capacitatea cilindrică
de peste 3.001 cm3
f. autobuze, autocare, microbuze
g. alte autovehicule cu masă totală
maximă autorizată de până la 12 tone
inclusiv, precum şi autoturismele de
teren din producţie internă
h. tractoare înmatriculate

-lei/an/200cm3 sau fracţiune8
15
30
60
120
20
25
15

A N E X A Nr.4
Privind taxa pentru autovehicule transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12
tone.
Numărul axelor şi masa totală maximă
autorizată-t-

1. Autovehicule cu 2 axe şi cu masa:
a. peste 12 t, dar nu mai mult de13 t
b. peste 13 t, dar nu mai mul tde14t
c. peste 14 t, dar nu mai mult de15 t
d. peste 15 t, dar nu mai mult de18 t
2.Autovehicule cu 3 axe şi cu masa:
a. peste 15 t, dar nu mai mult de17 t
b. peste 17 t, dar nu mai mult de19 t
c. peste 19 t, dar nu mai mult de21 t
d. peste 21 t, dar nu mai mult de23 t
e. peste 23 t, dar nu mai mult de25 t
f. peste 25 t, dar nu mai mult de26 t
3.Autovehicule cu 4 axe şi cu masa:
a.peste 23 t, dar nu mai mult de25 t
b. peste 25 t, dar nu mai mult de27 t
c. peste 27 t, dar nu mai mult de29 t
d. peste 29 t, dar nu mai mult de31 t
e. peste 31 t, dar nu mai mult de32 t

Taxa(lei/an/autovehicul)
Axa/axe motoare cu
Axa/axe motoare cu
suspensie pneumatică sau alt sistem de
un echivalent recunoscut
suspensie
100
110
218
307

110
218
307
694

110
137
281
365
563
563

137
281
365
563
874
874

365
370
578
917
917

370
578
917
1.361
1.361

4 Pentru combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu
masa totală maximă autorizată de peste 12 t.
Numărul axelor şi masa totală maximă
Taxa(lei/an/autovehicul)
autorizată-tAxa/axe motoare cu
Axa/axe motoare cu
suspensie pneumatică sau alt sistem de
un echivalent recunoscut
suspensie
1.Autovehicule cu 2+1 axe şi cu masa:
a. peste 12 t, dar nu mai mult de14 t
b. peste 14 t, dar nu mai mult de16 t
c. peste 16 t, dar nu mai mult de18 t
d. peste 18 t, dar nu mai mult de20 t
e. peste 20 t, dar nu mai mult de22 t
f.peste 22 t, dar nu mai mult de23 t
g. peste 23 t, dar nu mai mult de25 t

100
110
120
130
140
190
246

110
120
130
140
190
246
443

h. peste 25 t, dar nu mai mult de28 t

443

778

a. peste 23 t, dar nu mai mult de25 t
b. peste 25 t, dar nu mai mult de26 t
c. peste 26 t, dar nu mai mult de28 t
d. peste 28 t, dar nu mai mult de29 t
e. peste 29 t, dar nu mai mult de31 t
f.peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t
g. peste 33t, dar nu mai mult de 36 t
h. peste 36 t, dar nu mai mult de38 t

120
177
291
428
517
849
1178
1178

177
291
428
517
849
1178
1789
1789

3. Autovehicule cu 2+3 axe şi cu masa:
a.peste 36 t, dar nu mai mult de38 t
b. peste 38 t, dar nu mai mult de40t

938
1305

1305
1774

829
1150
1591

1150
1591
2354

471
570
851

570
851
1356

.2 Autovehicule cu 2+2 axe şi cu masa:

4. Autovehicule cu 3+2 axe şi cu masa:
a.peste 36 t, dar nu mai mult de38 t
b. peste 38 t, dar nu mai mult de40t
c. peste 40 t dar nu mai mult de 44 t
5. Autovehicule cu 3+3 axe şi cu masa:
a.peste 36 t, dar nu mai mult de38 t
b. peste 38 t, dar nu mai mult de40t
c. peste 40 t dar nu mai mult de 44 t

A N E X A Nr.5
Privind taxa pentru remorci, semiremorci şi rulote

a.
b.
c.
d.

Capacitatea
până la 1 tonă inclusiv
între 1 şi 3 tone inclusiv
între 3 şi 5 tone inclusiv
peste 5 tone

-lei/RON/an8
29
44
55

ANEXA nr.6
-bărci cu motor…………………………………………………….150 lei/an
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ANEXA nr.7
TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Denumirea taxei extrajudiciare de timbru
1. Eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a altor înscrisuri care atestă un
fapt, o situaţie cu excepţia actelor pentru care se plăteşte o altă taxă
extrajudiciară de timbru mai mare
2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de
animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
3. Certificarea(transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe
cap de animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
4. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală
5.Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate
medicale folosite în justiţie
5. Înregistrarea , la cerere, în actele de stare civilă, a schimbării numelui şi
a sexului
6. Înregistrarea , la cerere, în actele de stare civilă, a desfacerii căsătoriei
7. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de
stare civilă întocmite de autorităţile străine
8. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară , la cerere, actelor de stare civilă
9. Eliberarea altor certificate de stare civilă, în locul celor pierdute,
sustrase, distruse sau deteriorate
10.Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi
înscrierea menţiunilor în acestea:
- eliberarea sau preschimbarea cărţilor şi buletinelor de identitate pentru
cetăţenii români,eliberarea carnetelor de identitate,precum şi eliberarea şi
prelungirea valabilităţii legitimaţilor provizorii pentru cetăţenii străini şi
persoanele fără cetăţenie
- înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei

Cuantumul/lei
1

1
1
1
3
4
1
11
1
1
1
1

1
1

- viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale
persoanelor fără cetăţenie
- eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii
provizorii în locul celor pierdute, furate, deteriorate
- înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea
unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei
11. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobândite în baza legilor fondului funciar
12. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare
provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
13. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi
remorcilor
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la
750 kg inclusiv
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între
750 kg inclusiv şi 3.500 kg inclusiv
c)autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de
3.500 kg
14. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi
remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar
15. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi
remorcilor
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anexa la Hotărârea nr.48/28.12.2007

A NE X A nr.8
privind stabilirea taxelor speciale pe anul 2008.
1.
2.
3.
-

4

Art.1- Începând cu data de 1 ianuarie 2008 se instituie următoarele taxe speciale:
Taxe de coşerit………………………………….10 lei
Taxe percepute pentru serviciile de xerocopiere:
copie pe o singură faţă, pe hârtie A4……………..0,3 lei
copie pe ambele feţe, pe hârtie A4……………….0,5 lei
Tarife practicate în oborul de vite( pentru intrarea autovehiculelor):
căruţe………………………………………….1 leu/buc.
Auto, mai mici de 1,5 t…………………………4 lei/buc.
Auto, între 1,5- 3 t……………………………..5 lei/buc.

- Auto mai mari de 3 t……………………………10 lei/buc.
4. Taxe pentru animalele aduse la vânzare în târgul de animale:
- bovine, bubaline, cabaline, porcine mai mari de 6 luni…………………4 lei
- bovine, bubaline, cabaline, porcine mai mici de 6 luni…………………2 lei
- animale mici …………………………………………………………1 leu
5 - Pentru prestarea de servicii către persoanele fizice şi juridice cu utilajul buldoexcavator, aparţinând
Serviciului public specializat de construcţii:
- 80 lei/oră ,în care este inclus combustibilul.
- pentru prestarea de servicii către persoanele fizice şi juridice cu utilajul - tractor cu remorcă, din
cadrul Serviciului public de salubrizare:
- 40 lei/oră.
6. Taxele speciale în cadrul Serviciului public de salubrizare, pentru satele Hida, Sînpetru
Almaşului, Baica şi Racîş sunt următoarele:
- pentru colectarea deşeurilor menajere de la domiciliul persoanelor fizice şi transportul acestora la
rampele de gunoi ….2 lei/lună/gospodărie, indiferent de numărul membrilor.
- pentru colectarea deşeurilor menajere de la sediul persoanelor juridice şi transportul acestora la
rampele de gunoi……………3 lei/pentru fiecare colectare şi transport
7. Taxa pentru închirierea Sălii de nunţi, inclusiv a veselei este de:
- 50 lei pentru înmormântări
- 500 lei pentru nunţi
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