Județul Giurgiu
Primăria Comunei Gogoșari
NR. 6138/31.12.2019
ANUNŢ
Începând cu data de 01.01.2020, în baza Hotărârii Consiliului local al comunei Gogoşari
nr. 80/30.12.2019 se vor percepe următoarele taxe:
I. Taxe locale:
1. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă - 500 lei.
2.Taxa pentru publicația de căsătorie de 10 lei.
3. Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri -30 lei.
4.Taxă pentru utilizarea basculă electronica- 25 lei/cântărire;
5.Taxă pentru prestări servicii buldoexcavator -150 lei/ora.
6.Taxă pentru prestări servicii tractor -100 lei/ora
7. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate care se calculează anual prin
înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru
reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică,
suma este de 32 lei;
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă
şi publicitate, suma este de 23 lei.
8. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate: 2% din valoarea serviciilor de reclamă şi
publicitate.
9. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor
activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:
a) 2.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m², inclusiv;
b) 4.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m².
9. Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului
de comercializare a produselor din sectorul agricol:
- 25 lei/atestat de producător din sectorul agricol ;
- 25 lei/carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol ;
- 20 lei/an viza atestat de producător.
10. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă: 9 lei.
11. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la
reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune
prin cablu: 13 lei, pentru fiecare racord.
12. Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de
8 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.
13. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism: 15 lei.
II. Taxe speciale
1. Taxă pentru emiterea în regim de urgență a certificatului de atestare fiscală:
- 10 lei pentru persoane fizice;
- 20 lei pentru persoane juridice.
1/2

2. Taxă verificare și înregistrare contracte de arendare/acte adiționale: 10 lei/ha care va fi
achitată de către ARENDAŞ.
3. Taxă pentru întocmire/procesare dosar vânzare teren în extravilan conform Legii nr.
17/2014, cu modificările și completările ulterioare: 50 lei /dosar care va fi achitată de către
VÂNZĂTOR.
4. Taxa eliberare extras din Registrul agricol: 10 lei.
5. Taxă pentru încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construire
sau desființare:
- 100 lei pentru persoane fizice;
- 200 lei pentru persoane juridice.
6. Taxa eliberare documente legalizate ,,conform cu originalul”: 5 lei/exemplar.
7. Taxa eliberare copii documente de interes public şi documente arhivistice (Autorizatii de
construire – documentatie anexa, Hotărâri ale Consiliului Local – documentatie anexa, Decizii,
Dispozitii emise de Primarul comunei Gogoșari, roluri agricole, roluri financiare, etc.): 5
lei/pagina.
8. Taxa pentru colectarea gunoiului de la gospodăriile populaţiei: 4,20 lei/persoană/lună.
Taxele se achită numai de către persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile
publice locale prestate, odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor solicitate sau la
eliberare, după caz.

PRIMAR,
DAIA DĂNUŢ
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