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ANEXA NR.8 

TAXE SPECIALE 

 
I. TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE 

 

I.1. În comuna Foeni, taxa specială de salubrizare se aplică 

tuturor cetăţenilor care deţin în proprietate locuinţe pe raza 

comunei, utilizatori ai serviciului de salubrizare. Toti 

utilizatorii vor încheia un contract de salubrizare cu Primăria 

comunei Foeni. 

I.2. Se aprobă încheierea contractului de prestari servicii cu S.C. 

PEPE EXPRES SRL, pentru colectarea deseurilor menajere de pe raza  

Comunei FOENI şi transportul acestora la un deponeul din Ghizela. 

Contractul de prestări servicii se încheie începând cu 01.01.2013 

şi până la data de 31.03.2013, prin atribuire directă.  

I.3. Tariful pentru prestarea serviciului de colectare şi transport 

al deşeurilor menajere este de 6.000 lei/ lună la care se adugă 

TVA-ul aferent de 24%. 

I.4. Cuantumul taxei speciale de salubrizare este de: 

- 10 lei/lună/gospodărie pentru persoane fizice; 

- 35 lei/lună/punct de lucru pentru persoanele juridice. 

I.5. Sumele provenite din încasarea taxei speciale de salubrizare 

se vor utiliza exclusiv pentru plata cheltuielilor ocazionate de 

funcţionarea serviciului de salubrizare. 

I.6.    (1)În perioada 01.01.2013 – 15.03.2013 se acordă  o 

bonificatie de 10%, pentru cei care achita taxa specială de 

salubrizare, integral, aferentă anului curent. 

  (2) În perioada 16.03.2013 – 01.10.2013 taxa se 

încasează fără a se percepe majorări. 

  (3) În perioada  02.10.2013 – 31.12.2013 taxa se 

încasează cu o majorare de 10%,aplicabilă sumei restante. 

  (4)  Termenul de achitare a acestor taxe este până la 

data de 31.12.2013. 

 

II. Taxe speciale pentru servicii diverse 

 

TAXE SPECIALE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2013 

Nr. 

crt. 
Denumirea taxei speciale Nivelul taxei, în lei 

1 
Acord/Aviz de dezmembrare parcele persoane 

fizice  
10 

2 Acord/Aviz de dezmembrare parcele persoane 20 
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juridice 

3 
Acord/Aviz iesire din indiviziune  

persoane fizice 
10 

4 
Acord/Aviz iesire din indiviziune  

persoane juridice 
20 

5 
Avize de principiu si predari de 

amplasament 
10 

6 
Eliberare planuri de situatie- persoane 

fizice 
7 

7 
Eliberare planuri de situatie - persoane 

juridice 
15 

8 
Emitere adeverinta de existenta sau 

inexistenta constructii persoane fizice 
10 

9 
Emitere adeverinta de existenta sau 

inexistenta constructii persoane juridice 
10 

10 Eliberare copii din arhiva 1,5 lei/pag 

11 Cautare acte in arhiva 10 lei/doc 

12 Multiplicări xerox pentru  pers fizice 
Format A4 0,30 

Format A3 0,60 

13 Multiplicări xerox pentru pers juridice 
Format A4 0,60 

Format A3 0,90 

14 
Servicii de fax (transmitere/primire) 

 

În tară 2 lei/pag 

În 

străinătate 
5 lei/pag 

15 
Taxa pentru finanţarea SVSU Foeni 0 lei/gospodărie, nu se 

încasează  

16 
Taxa închiriere Camin Cultural Foeni şi 

Cruceni 
350 lei eveniment 

17 

Garanţie închiriere Cămin Cultural în 

scopul desfăşurării de nunţi, botezuri si 

alte evenimente. Garanţia se depune cu o 

săptămână înainte de eveniment şi se 

restituie în termen de 7 zile după acesta 

500 lei 

18 

Înregistrarea contractelor de arendă şi a 

actelor adiţionale  

0 lei/ contract si act 

adiţional, nu se 

încasează 

19 

Taxa specială pentru eliberarea înainte de expirarea termenului 

legal a: 

- certificatului fiscal (dacă se 

eliberează în aceiaşi zi cu solicitarea) 

- persoane fizice  5 

lei 

- persoane juridice 10 

lei 

- Fişa de înmatriculare/radiere auto (dacă 

se eliberează în aceiaşi zi cu 

solicitarea) 

- persoane fizice  5 

lei 

- persoane juridice 10 

lei 

20 Taxa pentru depozitarea de materiale 

lei/mp/zi 
2 lei 

21 Taxa pentru desfacerea de produce ce fac 

obiectul comercializarii produselor 

rezultate din exercitarea unei activitati 

pe cont propriu  

20 lei 
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22 Taxa pentru desfacerea de produse ce fac 

obiectul comertului si NU sunt rezultatul 

unei activitati pe cont propriu 

20 lei 

23 tonete pentru vânzarea de produse cu 

excepţia florilor, lei/mp/zi 
3 lei 

24 stative specifice produselor 

comercializare în unitate, lei/mp/zi 
3 lei 

25 ocupare loc public pentru amplasarea 

mijloacelor de publicitate, lei/mp/zi 
1 leu 

26 alte activităţi cultural-sportive, 

distracţii populare, circuri, menajerii şi 

alte asemenea, lei/mp/zi 

2 lei 

27 amplasare maşini de îngheţată, lăzi 

frigorifice, dozatoare, dulapuri 

frigorifice, lei/mp/zi 

2 lei 

28 taxa ocupare domeniu public(gradini, 

curte, orice fel de ingradire) lei/mp/luna 
0,036 lei 

 

 

III. Tarife de bază lunare pe m2 pentru închirierea spaţiilor cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţă din imobilele proprietate publică 

sau privată a comunei FOENI 
 

 

Nr 

crt 

DESTINAŢIA SPAŢIILOR LOCATIVE DE BAZĂ 

CARE SE ÎNCHIRIAZĂ 

Tarife minime lunare de bază 

Lei/m2 

FOENI CRUCENI 

1 Unitaţi comerciale en-gross 40 27 

2 
Unităţi care comercializează jocuri de 

noroc 
36 25 

3 

Case de schimb valutar; sedii banci 

comerciale şi de credit, sedii societăţi 

comerciale etc...  

58 44 

4 
Unităţi comerciale specializate de 

alimentaţie publică 
14 10 

5 Bufete de incintă 13 9 

6 

Spaţii amenajate cu jocuri mecanice, 

distractive cu imagini în mişcare fără 

câştiguri băneşti 

13 12 

7 

Unităţi comerciale cu 

amănuntul(magazine)specializate cu profil 

nealimentar (metalo-chimice, electro-

tehnice, electronice, textile, 

încălţăminte etc..) tutungerii, 

drogherii, unităţi tip „Consignaţia” 

16 14 

8 

Unităţi comerciale(magazine) specializate 

în profil alimentar, inclusiv unităţile 

de pâine, lapte şi lactate, unităţi de 

legume fructe 

16 14 

9 
Idem pentru unităţi care desfac produse 

proprii alimentare 
10 8 

10 

Unităţi comerciale specializate de 

librărie, papetărie şi anticariat, 

filatelie, drogherie 

9 8 

11 

Unităţi comerciale mixte cu profil 

alimentar, nealimentar şi de alimentaţie 

publică 

16 14 

12 

Spaţii de producţie de alimentaţie 

publică(bucătării, laboratoare, 

carmangerii, semingerii, langoşerii, 

9 8 
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pizzerii) unităţi(ateliere) de producţie 

industrială şi de prestări de servicii 

diverse 

13 

Unităţi profesionale (camere de comerţ, 

poştă şi telefoane, de presă, radio-TV si 

altele) 

18 16 

14 Cabinete medicale şi farmacii 16 15 

15 

Sedii administrative ale regiilor 

autonome şi ale societăţilor comerciale 

ale adm. publice locale 

18 17 

16 
Terase declarate locuri publice de 

desfacere 
5 4 

17 

Magazii şi boxe, independente din 

diferite materiale care nu aparţin din 

punct de vedere constructiv de unităţile 

de bază 

7 6 

 

 Notă: Pentru spaţiile anexă(de depozitare, grupuri sanitare, coridoare, garaje, 

etc...)aparţinând spaţiile de bază, tarifele reprezintă 60% din cele stabilite pentru 

spaţiile de bază prevăzute la nr. 1-17 inclusiv; 

  Pentru spaţiile locative dotate cu instalaţii de încălzire centrală de 

termoficare în functiune sau la sobe cu gaze, tarifele se majorează cu 30%; 

  Tarifele de bază lunare, în lei/mp, se reduc: 

a) cu 10% pentru spaţiile lipsite de instalaţii de apă, canal şi electricitate sau 
numai una din acestea; 

b) cu 15% pentru spaţiile folosite ca birouri situate la subsol sau mansarde care nu 
au fost destinate prin constructie acestui scop; 

c) cu 50% pentru terasele  de la nr. crt. 16, în perioada 01.X-31.XII, respectiv 01.I-
01.IV. 

 

IV.TARIFE MINIME DE CONCESIONARE A TERENURILOR PENTRU  

REALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 
 

 

Nr 

crt 

DESTINAŢIA CONSTRUCŢIILOR PE TERENURILE 

CE SE CONCESIONEAZĂ 

Preturi minime de concesionare 

Lei/m2/an 

FOENI CRUCENI 

1 
Construcţii destinate activităţilor 

economice 
8 6 

2 

Construcţii de locuinţe (inclusiv cele 

prevăzute la art. 12 din Legea nr. 

50/1991) şi construcţii case de vacanţă 

5 3 

3 Construcţii garaje 21 19 

 

 Notă: În cazul existenţei unor utilităţi în aproprierea amplasamentului 

construcţiei tarifele minime se vor cuantifica, succesiv, prin aplicarea unoe procente, 

în cazul următoarelor reţele: 

a. apă, canal 5% f. energie termică 5% 

b. transport urban 5%  g. transport rutier 2% 

c. energie electrică 5% h. transport feroviar 3% 

d. gaze naturale 5% i. transport aerian 5% 

e. telefonie 5% j. transport fluvial 5% 

 
v. Tarife pentru concesionare teren pentru montare stâlpi pe terenurile 

domeniu public sauprivat al comunei Foeni 
 

Nr 

crt 

DENUMIREA 

SERVICIULUI 
U.M. 

Tarifele minime de concesionare 

Lei/m2/lună 

FOENI CRUCENI 

1 

Concesionare teren 

pentru montare 

stâlpi înaltă 

tensiune 

Mp 2 1 



5 

Anexa nr. 8 la HCL nr. 1 din 18.01.2013 

2 

Concesionare teren 

pentru montare 

stâlpi medie 

tensiune 

Mp 2 1 

3 

Concesionare teren 

pentru montare 

stâlpi joasă 

tensiune 

Mp 1 0,8 

4 

Concesionare teren 

pentru montare 

stâlpi iluminat 

public 

Mp 0,8 0,6 

5 

Concesionare teren 

pentru montare 

conductori 

telefonici de fibră 

optică, TV şi altele 

asemănătoare 

Ml 

Subtraversare 2 Subtraversare 1 

Supratraversare 1 Supratraversare 0,5 

 


