Anexa nr.1
La H.C.L. nr. 57 / 29.12.2020
TAXA
SPECIALĂ
pentru eliberarea biletelor de proprietate şi pentru eliberarea certificatelor de orice fel, cu
excepţia celor scutite taxa timbru prin lege
Denumirea taxei

1.-Taxa pentru eliberarea biletelor de proprietate
şi pentru eliberarea certificatelor de orice fel, cu
excepţia celor scutite taxa timbru prin lege

Valoarea stabilită
pentru anul 2021
-lei RON1

Anexa nr.2
La H.C.L. nr. 57 / 29.12.2020
TAXA
SPECIALĂ
pentru eliberarea notei de constatare pentru înscrierea imobilelor în evidenţele de carte
funciară şi înregistrarea ofertelor de vânzare
Denumirea taxei

1.-Taxa pentru eliberarea notei de constatare
pentru înscrierea imobilelor în evidenţele de carte
funciară şi înregistrarea ofertelor de vânzare

Valoarea stabilită
pentru anul 2021
-lei RON52

Anexa nr.3
La H.C.L. nr. 57 / 29.12.2020
TAXA
SPECIALĂ
pentru deplasarea Comisiei de evaluare – expertiză agricolă-funciară şi eliberarea fişelor de
pensie
Denumirea taxei
1.Taxa pentru deplasarea Comisiei de evaluare –
expertiză agricolă-funciară
2.Eliberarea fişe pensie CAP – arhivă

Valoarea stabilită
pentru anul 2021
-lei RON207
10 lei RON/fişă

Anexa nr.4
La H.C.L. nr. 57 / 29.12.2020
TAXA
SPECIALĂ
pentru închirierea, în cursul anului 2021, a Căminelor culturale din localităţile:
Budacu de Jos, Buduş, Jelna, Monariu şi Simioneşti
Localitatea

Taxa pentru nunţi
-lei-

Taxa pentru baluri
şi botezuri
-lei-

Budacu de
Jos
Buduş
Jelna
Monariu
Simioneşti

1000

500

Taxa pentru discoteci sau alte
activităţi, cu excepţia nunţilor
sau meselor comune
ocazionate de înmormântări
-lei200

1000
500
500
500

500
200
200
200

200
100
100
100

Notă:
1.-Pentru mesele comune ocazionate de înmormântări, spectacole umanitare, întâlniri
cu cetăţenii, Căminele culturale se pot închiria cu scutire de taxă;
2.-Pentru închirierea Căminelor culturale se va percepe o garanţie de 2000 lei, pentru
Căminle culturale din localitățile Budacu de Jos și Buduș și 1000 de lei pentru Căminele
culturale din localitățile Jelna, Monariu și Simionești, care se va returna după predarea
spaţiului, conform Regulamentului.
3.-În contractele de închiriere se vor prevede clauze de răspundere a organizatorului
(chiriaşului) pentru protecţia împotriva incendiilor, precum şi a oricăror pagube care se vor
produce la imobile pe durata perioadei de închiriere.

Anexa nr.5
La H.C.L. nr. 57 / 29.12.2020

TAXA SPECIALĂ
pentru folosirea locurilor publice pentru anul 2021

1.- TÂRGURILE DE ANIMALE DIN LOCALITĂŢILE BUDACU DE JOS ŞI JELNA

Denumirea taxei
Pentru vânzarea de animale ca:
1. bovine, bubaline, cabaline – adulte
2. tineret bovine, bubaline, cabaline, porcine adulte
3. ovine, caprine şi tineret porcine
4. purcei până la 10 săptămâni, miei, iezi şi păsări ca: gâşte, curci
5. iepuri şi alte animale mici
6. pui de o zi
7. Pentru intrarea în târg cu atelaje
8. Pentru vânzarea furajelor şi cerealelor direct din maşină
-până la 1,5 to
-între 1,5 şi 3,5 to
-între 3,5 şi 10 to
-peste 10 to (TIR)
9. Pentru comercializarea produselor industriale la mese şi tarabe –
lei/mp/zi
10. Pentru persoanele fizice sau juridice care ocupă temporar locuri
publice, altele decât cele prevăzute mai sus, precum şi în faţa
magazinelor sau atelierelor şi imobilelor - lei/mp/zi

Valoarea
stabilită pentru
anul 2021
-lei10
5
5
2
1
0,25
10
30
50
104
207
5
1,5

Notă: Taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere de pe raza comunei Budacu de
Jos se vor încasa de către persoanele împuternicite de către primarul comunei;

Anexa nr.6
La H.C.L. nr. 57 / 29.12.2020

TAXA
SPECIALĂ
pentru utilizarea drumurilor de hotar sau de exploatare
în scopul transportului cu utilaje grele
Denumirea taxei

Valoarea stabilită
pentru anul 2021
-lei10 lei RON/m.c.

1. Taxa specială pentru utilizarea drumurilor de
hotar sau de exploatare în scopul transportului de
masă lemnoasă de către agenţi economici
Deteriorarea drumurilor de hotar sau de 1.036 lei RON şi cu
exploatare prin transportul cu utilaje grele
obligaţia readucerii
drumului la starea
iniţială

Anexa nr.7
La H.C.L. nr. 57 / 29.12.2020
TAXA
SPECIALĂ
pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării,
pentru anul 2020
- lei/vehicul Categoria de vehicule pentru care nu există
obligaţia înmatriculării

Taxa propusă
pentru anul 2021

1. Pentru vehicule cu tracţiune animală

10

2. Pentru alte vehicule decât cele prevăzute la
pct.1

10

Anexa nr.8
La H.C.L. nr. 57 / 29.12.2020
TAXA SPECIALĂ
pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Primăriei comunei Budacu de Jos, respectiv în
Foişorul situat în parcul din localitatea Jelna, precum şi pentru divorţul administrativ

Denumirea taxei

Taxă specială pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului
Primăriei comunei Budacu de Jos, respectiv în Foişorul situat în
parcul din localitatea Jelna
Taxă specială aferentă procedurii de desfacere a căsătoriei pe cale
administrativă

Taxa
propusă
pentru
anul 2021
21

518

Anexa nr.9
La H.C.L. nr. 57 / 29.12.2020

TAXA SPECIALĂ
pentru ocuparea unor suprafeţe aparţinând domeniului public

Amplasări de cabluri subterane (electrice, telefonice,
fibră optică)

m.l. / lună

Taxa
propusă
pentru
anul 2021
lei / U.M.
0,67

Subtraversare drum – cabluri electrice, telefonice

m.l. / lună

1,2

Amplasare panou publicitar

m.p. /
lună

4,69

Denumirea taxei

UM

