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TAXE SPECIALE 
Stabilite pentru anul fiscal 2011 

 

 

Nr.

crt. 

Denumirea taxei speciale 

Denumirea concesionarului 

serviciului public local taxabil 

Nivelul taxei 

speciale/lei 

2011 

1. Taxa pentru eliberarea 

Autorizaţiei de transport 

pentru transportul public local 

Serviciul de administrare şi 

autorizare economică 

200,00 

2. Taxă viză pentru autorizaţia de 

transport (la fiecare cinci ani)  

Serviciul de administrare şi 

autorizare economică 

200,00 

3. Taxa pentru eliberarea 

Autorizaţiei Taxi sau Copie 

Conforme 

Serviciul de administrare şi 

autorizare economică 

300,00 

4. Taxă pentru prelungirea 

valabilităţii Autorizaţiei Taxi 

sau Copiei Conforme 

Serviciul de administrare şi 

autorizare economică 

300,00 

5.  Taxă pentru eliberarea 

Autorizaţiei de Dispecerat 

Taxi 

Serviciul de administrare şi 

autorizare economică 

500,00 

6.  Taxă pentru eliberarea 

Licenţei de Traseu 

Serviciul de administrare şi 

autorizare economică 

50,00 

7. Taxă pentru modificarea 

Autorizaţiei de Transport, 

Autorizaţiei Taxi, Copiilor 

conforme, Autorizaţiei de 

Dispecerat Taxi 

Serviciul de administrare şi 

autorizare economică 

50,00 

8. Taxa pentru eliberarea unui 

duplicat al Autorizaţiei de 

Transport, Autorizaţiei de 

Taxi, Copiilor Conforme, 

Autorizaţiei de Dispecerat 

Taxi, în caz de deteriorare, 

distrugere, pierdere, sustragere 

Serviciul de administrare şi 

autorizare economică 

50,00 

9. Taxa pentru eliberarea 

Certificatului de cazier de 

conduită profesională a 

persoanelor care prestează 

activitate de transport în regim 

taxi 

Serviciul de administrare şi 

autorizare economică 

30,00 

10.  Viză anuală a Autorizaţiei 

Taxi şi a Copiei Conforme 

pentru transportul de persoane 

în regim de închiriere 

Serviciul de administrare şi 

autorizare economică 

100,00 

11. Taxă pentru eliberarea 

adeverinţei, referitor la 

achitarea integrală a preţului 

de vânzare a imobilului, 

cumpărat cu plata în rate 

Serviciul de administrare şi 

autorizare economică 

5,00 

12. Taxă pentru modificarea 

autorizaţiei de funcţionare 

pentru desfăşurarea activităţii 

de comerţ şi prestări servicii 

Serviciul de administrare şi 

autorizare economică 

100,00 

13. Taxa pentru modificarea 

autorizaţiei de funcţionare 

pentru desfăşurarea activităţii 

de alimentaţie publică 

Serviciul de administrare şi 

autorizare economică 

100,00 



14. Taxa specială privind servicii 

de xerocopiat, multiplicat acte 

necesare persoanelor fizice şi 

juridice în raportul acestora cu 

Primăria, realizat în cadrul 

Primăriei  

Primăria mun. Sf. Gheorghe Format A4:    1,00 lei/pagină 

Format A3:    2,00 lei/pagină 

Format A2:    3,00 lei/pagină 
Format A1:    4,00 lei/pagină 

15.  Taxa specială privind servicii 

de xerocopiere, scanare acte 

din arhiva Primăriei, solicitate 

de  persoane fizice şi juridice 

Primăria mun. Sf. Gheorghe Format A4:    5,00 lei/pagină 

 Format A3:   10,00lei/pagină 

Format A2:  15,00 lei/pagină 
Format A1:  20,00 lei/pagină 

 

16. 

 

Taxă pentru utilizarea sălii de 

sport 

 

Baza de Sport 

 

100,00 lei/oră 

17. Taxă de salubrizare în cazul 

prestaţiilor de care 

beneficiează utilizatorii 

persoane fizice fără contract 

Direcţia Finanţe Publice 

Municipale 

10,00 lei/pers./lună 

18. Taxă de salubrizare în cazul 

prestaţiilor de care 

beneficiează utilizatorii 

persoane juridice fără contract 

Direcţia Finanţe Publice 

Municipale 

150,00 lei/firmă/lună 

19. Taxă de urgenţă pentru 

eliberarea sau preschimbarea 

cărţilor de identitate (3 zile 

lucrătoare) 

Direcţia comunitară de evidenţă a 

persoanelor 

50,00 

20. Taxă de urgenţă pentru 

eliberarea certificatului 

fiscal/adeverinţei în aceeaşi zi 

cu depunerea cererii 

Direcţia Finanţe Publice 

Municipale 

25,00  

21. Taxă de urgenţă pentru 

eliberarea certificatului 

fiscal/adeverinţei în 24 ore de 

la depunerea cererii 

Direcţia Finanţe Publice 

Municipale 

15,00  

22. Taxă de urgenţă pentru 

eliberarea în termen de 48 de 

ore a următoarelor acte: 

-certificat pentru notare 

construcţii; 

-certificat pentru schimbarea 

ramurii de folosinţă a 

terenului; 

-atribuire număr de casă; 

-adeverinţă schimbare 

denumire stradă; 

-nomenclator stradal.  

Serviciul Urbanism 20,00  

23. Taxă de urgenţă pentru 

eliberarea în termen de 48 de 

ore a următoarelor acte: 

- adeverinţă pentru Oficiul 

Registrului Comerţului de pe 

lângă Tribunalul judeţului 

Covasna; 

- adeverinţei pentru Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice 

judeţul Covasna; 

 

Serviciul de administrare şi 

autorizare economică 

10,00  

24. Taxă de urgenţă pentru 

eliberarea în termen de 48 de 

ore a adeverinţei privind 

achitarea ratelor la locuinţe 

vândute în rate. 

Biroul locativ şi administrarea 

cimitirului comun 

10,00 

25.  Taxă pentru eliberarea/vizarea 

anuală a autorizaţiei de 

funcţionare ptr. desfăşurarea 

activităţii de comerţ şi prestări 

servicii 

Serviciul de administrare şi 

autorizare economică 

200,00 



26. Taxă pentru eliberarea 

acordului de funcţionare 

pentru desfăşurarea activităţii 

de comerţ şi prestări servicii 

Serviciul de administrare şi 

autorizare economică 

100,00 

27. Taxă pentru eliberarea 

acordului de funcţionare 

pentru desfăşurarea activităţii 

de alimentaţie publică ( terase 

de vară) 

Serviciul de administrare şi 

autorizare economică 

200,00 

28. Taxă pentru eliberarea unui 

duplicat al autorizaţiei de 

funcţionare pentru 

desfăşurarea activităţii de 

comerţ şi prestări 

servicii/alimentaţie publică 

Serviciul de administrare şi 

autorizare economică 

50,00 

 

 

 

 

 

29. Taxă pentru desfacerea 

căsătoriei pe cale 

administrativă 

Compartimentul de Stare Civilă 500,00 

30. Taxă pentru examinarea 

administratorilor de imobile 

Compartimentul de Relaţii cu 

Asociaţii de Proprietari 

100,00 

 


