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REGULAMENT 
PRIVIND STABILIREA CONDITIILOR SI SECTOARELOR DE ACTIVITATE  

IN CARE SE POT INSTITUI TAXE SPECIALE 

 

 

 
 

 Art. 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea activitatilor pentru 

care se pot institui taxe speciale, conditiile in care pot fi instituite, persoanele 

care au obligatia achitarii acestor taxe, destinatia fondurilor constituite din 

incasarea taxelor speciale. 

          Art. 2. La nivelul comunei Bezdead, judetul Dambovita, se pot institui 

taxe speciale pentru urmatoarele servicii si activitati: 

a) protectie civila; 

b) servicii oficiere casatorii in zilele nelucratoare(sambata si 

duminica) si in sarbatorile legale; 

c) servicii oficiere casatorii in alta locatie decat sediul institutiei, 

locatie aflata pe teritoriul comunei; 

d) servicii pentru eliberare fotocopii dupa documentele existente in 

arhiva primariei; 

e) eliberarea documentelor in regim de urgenta; 

f) eliberare documente din arhiva primariei. 

           Art. 3. Taxa pentru protectie civila se instituie in baza Legii nr. 

481/2004 modificata si completata prin Legea nr. 212/2006. Taxa este 

destinata pregatirii pentru apararea vietii si bunurilor oamenilor si prin 

Legea nr. 481/2004 se prevede ca atributie a C. L. stabilirea de taxe speciale 

pe linia protectiei civile. Aceasta este in valoare de 2 lei/luna/gospodarie si 

se datoreaza anual constituindu-se venit al bugetului local care se va incasa 

prin Compartimentul financiar-contabil.  Prezenta taxa nu este datorata de 

urmatoarele categorii: veterani si vaduve de veterani care locuiesc singuri; 

persoanele care detin doua locuinte pe raza comunei care vor plati o singura 

taxa; cei care detin locuinte insalubre, intr-o avansata stare de degradare; 

mai multe familii care locuiesc intr-o singura gospodarie care vor datora o 

singura taxa.  

 Art. 4. (1) Taxa speciala pentru serviciile de oficiere casatorii in 

zilele libere, sambata si duminica, precum si in zilele in care nu se lucreaza 

si serviciile oficiere casatorii in alta locatie decat sediul institutiei, locatie 



aflata pe teritoriul comunei, se instituie la solicitarea persoanelor 

beneficiare ale unuia sau ale ambelor servicii si se achita anticipat, la data 

depunerii documentatiei la Starea Civila, cu cel putin 10 zile inaintea 

oficierii casatoriei.  

                 

             (2) Pentru serviciul prestat se poate institui o taxa specială 

numită taxă pentru serviciile speciale de stare civilă in suma de 20 lei pentru 

oficiere casatorii in zilele libere si 20 lei pentru oficiere casatorii in alta 

locatie decat sediul primariei.  

             (3) Taxa pentru acest serviciu va fi incasata  de personalul din 

cadrul Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului. 

             (4) Taxele incasate pentru acest serviciu constituie venituri 

bugetare si urmează să fie utilizate pentru buna functionare a 

compartimentului de stare civila in sensul achizitionarii de formulare 

tipizate, certificate, registre de stare civila, etc. 

Art. 5. (1) Serviciul pentru eliberarea fotocopiilor dupa 

documentele existente in arhiva primariei consta în copierea pentru 

persoanele fizice si persoanele juridice a diferitelor acte, documente, in 

format A4 sau A3, ca urmare a solicitarii unor copii dupa anumite 

documente care constituie informatii de interes public asa cum prevede art. 9 

alin. 1) din Legea 544/2001, sau alte situatii prevăzute expres de lege. 

             (2) Pentru serviciul prestat la alin. (1) se poate institui o taxa 

speciala care are ca scop acoperirea cheltuielilor ocazionate de consumul de 

toner si hartie de tip xerox in suma de 1 leu/pagina format A4 si 2 lei/pagina 

format A3.  

             (3) Taxa va fi incasata de personalul Compartimentului 

financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului. 

             (4) Taxele încasate pentru acest serviciu constituie venituri 

bugetare si urmeaza sa fie utilizate pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate 

de consumul de toner si hartie de tip xerox. 

Art. 6. (1) Eliberarea documentelor in regim de urgenta consta in 

eliberarea, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, a diverse documente 

din arhiva primariei in regim de urgenta.  

             (2) Pentru serviciul prestat la alin. (1) se poate institui o taxa 

speciala, numita taxa de urgenta, in suma de 20 lei, avand in vedere volumul 

mare de documente solicitate in regim de urgenta de catre diverse persoane 

fizice sau juridice de la diverse compartimente din cadrul institutiei pentru 

acoperirea cheltuielilor de intretinere si functionare a acestora. 



             (3) Taxa va fi incasată de personalul Compartimentului 

financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului. 

Art. 7.  (1) Eliberare documente din arhiva primariei consta in 

eliberarea la cerere, a unor documente inregistrate in evidentele primariei, a 

istoricului de rol din registrele agricole ale primariei. 

             (2) Pentru serviciul prestat la alin. (1), pentru o vechime de 10 

ani, se instituie o taxa speciala in suma de 30 lei iar pentru o vechime ce 

depaseste 10 ani se instituie o taxa speciala de 50 lei avand in vedere 

volumul mare de munca si de documente solicitate de catre diverse persoane 

fizice sau juridice de la diverse compartimente din cadrul institutiei pentru 

acoperirea cheltuielilor de intretinere si functionare a acestora. 

             (3) Taxa va fi incasata de personalul Compartimentului 

financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului. 

 Art. 8. Cuantumul taxelor speciale se stabileste prin hotarari ale 

Consiliului local iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza pentru 

finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale compartimentelor de 

specialitate din cadrul primariei.   

Art. 9. (1) Taxele speciale pot fi stabilite numai pentru serviciile şi 

activitatile prevăzute in prezentul Regulament care poate fi modificat prin 

hotararea Consiliului local. 

             (2) Hotararea Consiliului local prin care se stabilesc taxe 

speciale urmeaza sa fie facuta publica prin afisare la sediul Consiliului local 

al comunei Bezdead si pe site-ul propriu. 

             (3) Impotriva Hotararii Consiliului local prin care se stabilesc 

taxe speciale, persoanele interesate pot face contestatie in termen de 15 zile 

de la afisare.  

 
 


