
 

                                                                                  Anexa nr.4 la HCL NR.91/11.12.2019 

 

ALTE TAXE LOCALE 

 

 

1. Taxa pentru efectuarea serviciului de eliberare copii dupa documente aflate in arhiva Primariei, 5  lei. 

 Mod de calcul: se aplica pentru eliberarea de copii dupa documentele aflate in arhiva 

primariei.Eliberarea de copii se va face pe baza de cerere, daca solicitantii sunt indreptatiti potrivit 

legii sa aiba acces la actele solicitate. 

 Termen de plata: odata cu efectuarea serviciului de eliberare a documentului solicitat.   

2.Taxa eliberare adeverinte: 2 lei  

 Mod de calcul: se aplica pentru eliberarea adeverintelor, pentru oricare din persoanele fizice sau 

juridice. 

 Termen de plata: la data depunerii cererii. 

3. Taxa eliberare certificate fiscal: 4 lei . 

 Mod de calcul: se aplica pentru eliberarea certificatelor fiscale, pentru oricare din persoanele 

fizice sau juridice. 

 Termen de plata: la data depunerii cerereii. 

4. Taxa pentru oficierea cununilor in afara programului de lucru precum si in zilele de sambata, duminica  

si alte zile libere stabilite prin lege  -53 lei. 

 Mod de calcul: se aplica pentru fiecare eveniment in parte. 

 Termen de plata: la data depunerii documentelor.  

5. Taxa pentru vinzatorii ambulanti 16 lei. 

 Mod de calcul taxa: se aplica pentru fiecare zi, pentru fiecare persoana fizica, care doreste 

comercializarea produselor. 

 Mod de plata: dupa aprobarea cererii depusa la Primaria BAHNA. 

 6. Taxa inchiriere Camin Cultural, cu diverse ocazii : nunti, spectacole, adunari publice pe diverse teme 

sau mese festive dupa cum urmeaza: 

 

Intre 1- 6 ore 74 lei 

Intre 7-12 ore 265 lei 

Intre 11-24 ore 530 lei 

 

 Mod de calcul: se aplica pentru fiecare solicitare in parte. 

 Termen de plata: dupa aprobarea cererii depusa la Primaria BAHNA. 

  7.Taxa pentru inchiriere tractor -remorca, si buldoexcavator 125 lei/h.  

 Mod de calcul :se aplica pentru fiecare ora de lucru. 

 Termen de plata: dupa aprobarea cererii depusa la Primaria BAHNA.  

  8.  Taxa  pentru  măsurarea, remasurarea terenurilor  puse  în  posesie  în  urma reconstituirii/constituirii 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în baza Legii fondului funciar nr.18/1991, cu 

modificările şi completările ulterioare este de 31 lei . 

  9.Cuantumul chiriei lunare pentru spaţiul închiriat Regionalei de Poştă Bacău pentru desfăşurarea 
activităţii de poştă în comuna Bahna, jud. Neamţ,din domeniul public al comunei pentru anul 2020 este de 

52 lei/ lunar şi se va achita lunar; 
  10.Taxa pentru concesionare directă a terenurilor aferente construcţiilor proprietate a persoanelor fizice şi 
juridice provenite prin valorificarea construcţiilor din domeniul privat al comunei pentru anul 2020 se 

stabileşte în sumă de 0,10 lei/m.p./an şi se va achita  până la 31.03.2020; 
  11.Taxa pentru închirierea spaţiilor necesare pentru buna desfăşurare a activităţii cabinetelor medicilor de 
familie din satele Izvoare şi Broşteni se stabilesc la un 1 € mp/an şi se va achita trimestrial până la sfârşitul 
ultimei luni din trimestru ; 
   12.Taxa pentru inregistrarea contractelor de arenda – 5 lei 



 

  1 3 . Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divort pe cale administrativă este în cuantum de 530 lei 

    14.Taxa PSI - 5 lei pentru fiecare locuinta, 10 lei pentru persoanele juridice.Taxa nu se datoreaza de 

persoanele prevazute la art.485 dinNoul Cod Fiscal 

   15.Taxa salubrizare - la persoane fizice  

 40 lei/anual la 1 persoana  

 80 lei/anual la  2  persoane si mai multe  

 40 lei pentru gospodariile nelocuite sau locuite temporar  

 700lei/an pentru utilizatorii non – casnici ( pentru fiecare punc de lucru) 

   16.Taxa pentru inregistrarea vehiculelor - 20 lei iar pentru vizarea anuala a certificatului 5 lei. 

   17.Taxa pentru eliberarea anexei 24 - in vederea deschiderii procedurii sucesorale - 10 lei 

   18.Taxa pentru depunerea dosarelor de vanzare teren – 20 lei ( din care 4 lei ptr. certificatul fiscal) 

    19. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, 

deţinute de consiliile locale - 10 lei, inclusiv. 

 

NOTA-art 165 din legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal 

 

,,Dacă un debitor datorează mai multe tipuri de obligaţii fiscale, iar suma plătită nu este suficientă pentru a 
stinge toate obligaţiile, atunci se stinge obligaţia fiscală pe care o indică debitorul, potrivit legii, sau care 
este distribuită potrivit prevederilor art. 163, după caz, stingerea efectuându-se, de drept, în următoarea 
ordine:  

a) toate obligaţiile fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi obligaţiile fiscale accesorii, în ordinea 
vechimii; 

b) obligaţiile cu scadenţe viitoare, la solicitarea debitorului.  

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal 
local cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri 
executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală. 
(3) În scopul stingerii obligaţiilor fiscale, vechimea acestora se stabileşte astfel:  

a) în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale; 
b) în funcţie de termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1), pentru diferenţele de obligaţii fiscale 
principale stabilite de organul fiscal competent, precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii; 
c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative, pentru diferenţele de 
obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil/plătitor, în cazul în care legea prevede obligaţia 
acestuia de a calcula cuantumul obligaţiei fiscale; 
d) în funcţie de data primirii, în condiţiile legii, a titlurilor executorii transmise de alte instituţii. ,, 

 

 

                                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

 

                                                                                    MAZĂRE  VASILE 

 

                                             L.S. 

 

 

 

CONTRASEMNEAZA 

        SECRETAR GENERAL AL  COMUNEI, 

      CAPRIOARA  SOFICA 
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