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                                                                                                          Anexa nr.4 la HCL nr__din  ___        

TAXE Şİ TARİFE LOCALE 

Taxe speciale se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

practicate pentru persoane fizice sau juridice de către  

U.A.T. COMUNA OȚELENI ÎN ANUL 2022 

Alte taxe locale 

 

Taxe locale 

Nivelurile aplicabile 

în anul 2022 

Taxa/lei 

Taxe de reclamă şi publicitate 

1. Taxă instalare bannere și esarfe publicitare 100 

Taxe înregistrare vehicule 

2. Taxă înregistrare vehicule care nu se supun înmatriculării 20 

3. Taxă pentru eliberarea placutelor de înregistrare pentru vehiculele care nu 
se supun înmatriculării, cu excepția mopedelor 

 
50 

4. Taxă pentru eliberarea plăcuțelor de înregistrare pentru mopede 40 

5. Taxă pentru eliberarea certificatului de înregistarare pentru vehiculele care 
nu se supun înmatriculării 

 
30 

6. Taxă înregistrare vehicule cu tracțiune animală 10 

Taxe eliberare documente 

   7.Taxa eliberare fotocopie documente arhivistice(Autorizații de Construire 

– documentație anexă,Hotărâri ale Consiliului Local,documentație anexă, 

Decizii, Dispoziții emise de Primarul Comunei, Petiții, Roluri Agricole, 

Roluri Financiare ) 

 

3 lei/pag. 

8. Taxă pentru eliberarea certificatului de naștere / căsătorie/ deces / pierdut / 
distrus /deteriorat /înnoire 

 

7 

9. Taxă pentru completarea / eliberarea Anexei nr. 9 5 

10. Taxă pentru completarea / eliberarea Anexei nr. 24 la cerere 15 

11. Taxă pentru întocmire livret de familie la cerere 5 

12. Taxă pentru schimbarea numelui pe cale administrativă 10 

13. Taxă pentru completare / eliberare adeverință de componență familială 5 

14. Declarație de recunoastere nou-născut la naștere 5 

15. Taxă pentru înstrumentare dosar rectificare act naștere / căsătorie / deces 5 

16. Taxă pentru instrumentare dosar înscriere de mențiuni pe marginea 
actelor de stare civilă 

 
5 

17. Taxă pentru instrumentare și eliberare certificate de stare civilă 
transcrise din străinătate 

 
20 

18. Taxă pentru oficierea căsătoriilor în zilele lucrătoare: luni –vineri ( 
10.00 -15.00 ) 

 
10 

19. Taxă pentru oficierea căsătoriilor în zilele nelucrătoare: Sâmbătă, Duminică 
și în sărbătorile legale 

 
100 

20. Taxă pentru oficierea căsătoriilor înafara sediului primăriei 500 
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21. Taxă eliberare certificate de atestare fiscală/adeverințe 5 

22. Taxă eliberare certificate de atestare fiscală/adeverințe dacă se solicită 
eliberarea în aceeași zi 

 pentru persoane fizice 

 pentru persoane juridice 
 

 
 
5 
10 

23. Taxă vizare fișă înmatriculare, dacă se solicită eliberarea în aceeași zi 5 

24. Taxă pentru difuzarea de reclame sonore 50lei/zi 

25. Taxă înregistrare contracte de arendă – se achită de către arendași 15lei/ha 

26. Taxă eliberare plan parcelar 20 

27. Taxă pentru efectuarea de măsurători – teren extravilan ( la cerere ) 

 prima măsurătoare 

 măsurători repetate 
 

 
50 lei/ parcela 
100 lei/ parcela 

28. Taxă pentru efectuarea de măsurători – teren intravilan ( la cerere ) 

 prima măsurătoare 

 măsurători repetate 
 

 
15 lei/ parcela 
30 lei/ parcela 

29. Taxă eliberare adeverințe privind Registrul Agricol 6 

30. Taxă eliberare adeverințe pentru situații de protecție socială ( bursă, spitale, 
ajutor social, deducere impozit etc. ) 

6 

31. Taxă pentru eliberare adeverințe necesare la insatantele de judecată și 
birouri notariale 

6 

32. Taxă pentru eliberarea procesului verbal de constatare a pagubelor 
pricinuite culturilor agricole, la cerere 

25 

33. Întocmire fișe pensie agricultori 10 

Taxe salubrizare 

 pentru persoane fizice 4,59 
lei/luna/persoană 

 pentru persoane juridice 365,9 lei/tonă 

Taxe închirieri 
 

34. Taxă pentru închiriere tractor, transport materiale, camion si altele 150 lei/ora 

35. Taxă închiriere mese 5 lei/ buc 

36. Taxă închiriere scaune 2 lei /buc 

37. Taxă închiriere veselă 20 lei/buc 

Taxe vehicule lente 
 

38. Taxă pentru vehicule lente aparţinând persoanelor fizice şi juridice 

 autocositoare 

 încarcător cu o cupă cu pneuri 

 tractoraş pe penuri 

 combină agricolă pentru recoltat cereale şi furaje 

 moară sau urluitoare 

 instalaţii pentru distilarea amestecului fermentat de fructe sau 

cereale,alembic sau cazan 

 

 

 

 

 

 
46 lei/an 

                        Taxe echipamente 



3 
 

39. Taxă pentru parcarea sau utilizarea echipamentelor destinate obţinerii 
de venit pentru fiecare din următoarele echipamente: 

 plug tractat mecanic 

 semănătoare tractată mecanic 

 grapă cu discuri tractată mecanic 

 cositoare tractată mecanic 

 balotieră tractată mecanic 

 prăşitoare mecanică 

 remorcă tractată mecanic 

 

 

 

 

6 lei/zi 

Taxă locală evenimente 

 nunţi 1000 

 praznice, botez, onomastice 80 

40. Taxă xerox 0,5 lei/pag 

41. Taxă pentru înregistrarea cererii de vânzare teren agricol extravilan 
pe teritoriul U.A.T. Otţeleni, judetul Iaşi 

 
50 lei 

                                Taxă pentru bazar pentru suprafaţa de 10 m.p 

 mărfuri transportate cu vehicole cu tracțiune animală 4 

 mărfuri transportate cu autoturisme între 500-1000 kg 10 

 mărfuri transportate cu autoutilitară între 1000-3500 kg 20 

 mărfuri transportate cu autocamioane între 3500-7000 kg 30 

42. Taxe privind folosirea domeniului public cu ocazia hramului (bâlci) 6 lei/m.p/zi 

Procedura de calcul şi plata taxelor este următoarea : 

a) pentru fiecare metru pătrat ocupat de vehicule cu tracţiune animală,taxa se 

stabileşte în sumă de 0,0166 lei/m
2
/oră(0,0166 lei/m

2
x24orex10m

2
= 4,00 lei); 

b) pentru fiecare metru pătrat ocupat de autoturisme între 500-1000kg,taxa se 

stabileşte în sumă de 0,0416 lei/m
2
/oră(0,0416 lei/m

2
x24orex10m

2
 = 10,00 lei); 

c) pentru  fiecare  metru  pătrat ocupat de autoutilitare între 1000-3500kg , taxa se 

stabileşte în sumă de 0,0833lei/m
2
/oră(0,0833 lei/m

2
x24orex10m

2
 = 20,00 lei); 

d) pentru fiecare metru pătrat ocupat de autocamioane între 3500-7000 kg, taxa se 

stabileşte în sumă de 0,1250 lei/m
2
/oră(0,1250 lei/m

2
x24orex10m

2
= 30,00 lei) 

 Plata taxelor stabilite se va face anticipat la casieria U.A.T. Comuna Oțeleni pe bază de 

chitanţă fiscală 
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