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Tablou
cuprinzând cuantumului taxelor speciale pentru funcŃionarea serviciilor publice locale pe anul 2015
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Serviciul pentru care se stabileşte taxa
Serviciul de pompieri
Serviciul de pază
Serviciul de transport – tarif utilizare tractor
Organizare nunŃi şi reuniuni în sala Închiriere sală
Căminului Cultural Macea
Închiriere veselă
Organizare nunŃi şi reuniuni în sala Închiriere sală
Căminului Cultural Sînmartin
Închiriere veselă
Închiriere grădini
Taxa pentru desfacerea de produse în piaŃa
agroalimentară Macea
Taxa specială pentrui copiere documente, inclusiv a
copiilor solicitate conform Legii nr.544/2001 privind
accesul la informaŃiile de interes public, Legii
nr.52/2003 privind transparenŃa decizională în
administraŃie ş.a. precum şi a copiilor după documente
din arhivă *
-format A4
-format A3
Taxa specială pentru serviciul de salubrizare
menajeră** în cazul persoanelor fizice (TVA inclus)
Tariful pentru prestarea serviciului de salubrizare în
cazul persoanelor juridice (fără TVA)
Tarif închiriere sală de sport, pe timp de zi, pentru
sporturi de echipă
Tarif închiriere sală de sport, pe timp de noapte, pentru
sporturi de echipă
Tarif închiriere sală de sport, pe timp de zi, pentru
sporturi individuale

Cuantumul taxei 2014

Cuantumul taxei 2015

15 lei/gospodărie/an
15 lei/gospodărie/an
60 lei/oră/remorcă
100 lei/oră/două remorci
1000 lei + curentul electric consumat
0,5 lei/tacâm
500 lei + curentul electric consumat

15 lei/gospodărie/an
15 lei/gospodărie/an
100 lei/oră
1000 lei + curentul electric consumat
0,5 lei/tacâm
500 lei + curentul electric consumat

0,5 lei/tacâm
0,1 lei/mp/an

0,5 lei/tacâm
0,1 lei/mp/an

3 lei/mp/zi

3 lei/mp/zi

0,50 -lei/pagină
1 -leu/pagină
6,5 lei/persoană/lună
(din care suma 2,5 lei/persoană/lună
este subvenționată din bugetul local)

0,50 -lei/pagină
1 -leu/pagină
6,5 lei/persoană/lună(din care suma
2,5 lei/persoană/lună este
subvenționată din bugetul local)

52,5 lei/mc

52,5 lei/mc

60 lei/oră

60 lei/oră

70 lei/oră

70 lei/oră

10 lei/oră

10 lei/oră
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14.

Tarif închiriere sală de sport, pe timp de noapte, pentru
20 lei/oră
20 lei/oră
sporturi individuale
15.
Tarif închiriere teren sintetic, pe timp de zi, pentru
30 lei/oră
30 lei/oră
sporturi de echipă
16.
Tarif închiriere teren sintetic, pe timp de noapte, pentru
50 lei/oră
50 lei/oră
sporturi de echipă
17.
Tarif închiriere teren sintetic, pe timp de zi, pentru
10 lei/oră
10 lei/oră
sporturi individuale
18.
Tarif închiriere teren sintetic, pe timp de noapte, pentru
10 lei/oră
10 lei/oră
sporturi individuale
19.
Tarif pescuit sportiv pe balta Cutoș
20 lei/zi
20 lei/zi
*9) DestinaŃia veniturilor realizate din taxele speciale de copiere a documentelor: achiziŃionare toner copiator, achiziŃionare copiator, piese copiator,
hârtie A4 şi A3, dotarea şi amenajarea încăperii în care funcŃionează echipamentul.
**10) Metodologia de declarare, calculare şi achitare a taxei speciale de salubritate este reglementată în Anexa nr.4.1.

