
                                                                                                      
  
 
 

 

 

H  O  T  Ă   R  Â  R  E  
NR.92 din 29 iulie 2010 

 
privind modificarea unor taxe speciale 

  
  Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou, judetul  Timis : 

 Avand  in  vedere  referatul nr. 5235 din 30 iunie 2010 întocmit de d-na Tunsu 
Adriana-Simona-inspector la compartimentul  relaţii cu publicul prin care propune să se 
modifice cuantumul taxelor speciale stabilite cu HCL 231/2009 şi HCL 66/27.05.2010, 

In  conformitate  cu  prevederile art.288 din  Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal cu modificările ulterioare, 

 In  temeiul  dispozitiilor   art.36 alin.(1) şi alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”c” şi  art.  45  
(1) , (2) litera „c”  din  Legea  nr.  215 / 2001  privind  administratia  publica  locala  , cu 
modificările ulterioare, 

  Adoptam   prezenta   
 

H O T A R A R E  : 
 

  Art.1  -  Începând cu data de 1 septembrie 2010, se modifică unele taxe speciale, 
conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.  

Art.2- Prezenta hotarare ,  se  comunica  : 
- cetatenilor  comunei  Peciu-Nou , prin  afisare , 
- Compartimentelor  contabilitate  si  taxe-impozite din  cadrul  Primariei  Peciu-

Nou , 
- Primarului comunei Peciu-Nou, 
- Instituţiei Prefectului     judetului  Timis-Contencios-Administrativ  . 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
NEGRU GRIGOR 

 
 

 
         Contrasemneaza 
              Secretar 
                Viorica-Lidia  Miatov 
 
 
 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi “pentru” din totalul de 13 
 
 



TAXE SPECIALE PENTRU SERVICIILE DE STARE CIVILĂ ŞI AUTORITATE 
TUTELARĂ 

 
 
-transcrierea actelor înregistrate în străinătate     50 lei/act 
-eliberarea la cerere a duplicatelor de stare civilă     15 lei/act 
-rectificarea  actelor de stare civilă       15 lei/act 
-schimbarea numelui ori a prenumelui pe cale administativă  , 
ortografierea în limba maternă       15 lei/act 
-înscrierea menţiunii de divorţ       15 lei/act 
-oficierea căsătoriilor în zile nelucrătoare şi sărbători legale             100 lei 
 
 

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR ORI ADEVERINŢELOR 
 

- taxa pentru atestarea unor  situaţii ori stări de fapt  ce rezultă din  
documentele aflate în păstrare în arhiva primăriei     10 lei/doc. 
-taxă pentru eliberarea  copii documente din arhivă     10 lei/doc. 
-taxă pentru eliberarea adeverinţelor, atestarea unor situaţii ce rezultă 
din evidenţele  primăriei          5 lei/act 
 
 TAXE DE URGENŢĂ 
 
-taxă de urgenţă pentru emiterea autorizaţiei de construire în minim 
 5 zile de la data depunerii solicitării cu documentaţia completă           400 lei/document 
-taxă de urgenţă pentru emiterea certificatului de urbanism-50% din valoarea certificatului,dacă 
aceasta depăşeşte 20 de lei. 


