
               Anexa nr. 1 la H.C.L. _____/2011 

 
ALTE TAXE 

 

Nr. 
crt. Denumirea taxei Unitate de calcul 

Nivelurile 
pentru 
anul 
2011 

1 Taxa de parcare în locuri publice amenajate    

  a) parcare ocazională lei/loc/oră( zona A) 3,00 

  b) parcare ocazională lei/loc/oră( zona B) 2,00 

  c) parcare ocazională lei/loc/oră( zona C,D) 1,00 

 d) parcare curentă (fără rezervare) lei/loc/zi ( zona A) 10 

 e) parcare curentă (fără rezervare) lei/loc/zi ( zona B) 5 

 f) parcare curentă (fără rezervare) lei/loc/zi ( zona C, D) 5 

 g) parcare curentă (fără rezervare) lei/loc/săptămână ( zona A) 30 

 h) parcare curentă (fără rezervare) lei/loc/săptămână ( zona B) 20 

 i) parcare curentă (fără rezervare) lei/loc/săptămână ( zona C, D) 20 

  j) parcare curentă (fără rezervare) lei/loc/lună ( zona A) 100,00 

  k) parcare curentă (fără rezervare) lei/loc/lună ( zona B) 50,00 

  l) parcare curentă (fără rezervare) lei/loc/lună ( zona C,D) 50,00 

  m) parcare curentă (cu rezervare) lei/loc/lună (zona A) 500,00 

  n) parcare curentă (cu rezervare) lei/loc/lună (zona B) 300,00 

  o) parcare curentă (cu rezervare) lei/loc/lună (zona C,D) 150,00 

  p) parcare tip riveran (la domiciliu, conform H.C.L. nr. 129/2005) lei/loc/an 0,00 

  r) taxă de parcare, închirieri locuri parcare pentru terţi lei/loc/an (zona A) 3.000,00 

  s) taxă de parcare, închirieri locuri parcare pentru terţi lei/loc/an (zona B) 2.500,00 

  t) taxă de parcare, închirieri locuri parcare pentru terţi lei/loc/an (zona C, D) 1.500,00 

2 
Taxă pentru folosirea locurilor de aşteptare a clienţilor de 
către taximetrişti lei/lună 

75,00 



3 Pentru desfacerea de produse, comerţ lei/mp/zi 2,00 

4 Pentru ocuparea domeniului public şi privat    

  a) cu exec. lucrărilor la reţelele edilitare lei/mp/zi 3,80 

  b) garanţie pt. desfacere (suprafeţe beton/asfalt) lei/mp 1.000,00 

  c) garanţie pt. desfacere (suprafeţe nemodernizate) lei/mp 100,00 

  d) cu depozitarea de materiale, utilaje, etc. lei/mp/zi 3,00 

  e) cu circuri şi parcuri de distracţii lei/mp/zi 0,50 

  f) pentru construcţii povizorii lei/mp/zi 1,00 

  g) pentru terasele unităţilor de alimentaţie publică lei/mp/zi (zona A) 2,00 

    lei/mp/zi (zona B) 1,50 

    lei/mp/zi (zona C,D) 0,80 

5 Pentru folosirea toaletei în parcul central lei/bilet 0,00 

6 Pt. acces cu autovehicule în zonele de agrement lei/vehicol 5,00 

7 Taxa de folosire a teleschiului din Şugaş Băi lei/cursă 3,00 

    lei/abonament/6 urcări pe abonament 10,00 

8 Taxă patinoar persoane sub 18 ani 3,00 

    persoane peste 18 ani 5,00 

9 Ocuparea dom. publ. pt. organizare de şantier    

  a) pentru ocuparea trotuarelor şi a carosabilului lei/mp/lună 40,00 

  b) pentru ocuparea terenurilor virane şi spaţii verzi lei/mp/lună 32,00 

10 Taxă de ridicare maşini abandonate lei/vehicol 200,00 

11 Taxă de păstrare maşini abandonate lei/zi/vehicol 5,00 

12 
Taxă de eliberare a autovehiculelor care au fost ridicate din 
locurile unde au parcat ilegal lei/vehicol 

450,00 

13 
Taxa de acces la baza de înot/ştrandul municipal/grotă 
salină/solarium   

 

            Piscină acoperită + saună   

  a) standard I. (marţi – vineri: 7h-1330h) lei/pers/3 ore 7,00 

 b) standard II. (marţi – vineri: 15h-2130h, sâmbătă-duminică 12- lei/pers/3 ore 12,00 



20h) 

  b) studenţi, elevi, pensionari lei/pers/3 ore 7,00 

  c) preşcolari lei/pers/3 ore 5,00 

  d) curs înot (cu instructor de înot autorizat) lei/pers/3 ore 5,00 

           Ştrand    

  a) standard 1 zi (10h - 20h) 10,00 

  b) studenţi, elevi, pensionari 1 zi (10h - 20h) 5,00 

  c) preşcolari 1 zi (10h - 20h) 3,00 

  d) curs înot (cu instructor de înot autorizat) 1 zi (10h - 20h) 3,00 

          Grotă salină    

  a) standard lei/pers/45 minute 10,00 

  b) studenţi, elevi, pensionari, preşcolari lei/pers/45 minute 8,50 

  c) abonament standard 5*45 min/pers 40,00 

  d) abonament pentru elevi, studenţi, pensionari,preşcolari 5*45 min/pers 36,00 

  e) abonament lunar standard + 45 min fiecare zi/pers 145,00 

  f) abonament lunar elevi, studenţi, pensionari, preşcolari 45 min fiecare zi/pers 120,00 

         Solarium    

  a ) standard 3 min/pers 2,00 

 14 Taxă de acces în Baza de Tratament Şugaş Băi   

 a) standard zi/ pers. 10,00 

 b)studenţi, elevi zi/ pers. 5,00 

 c) preşcolari zi/ pers.  3,00 

 d) pensionari zi/ pers. 5,00 

15 
Taxa pentru vizitarea expoziţiilor organizate la Casa cu 
Arcade   

 

  a) standard lei/pers. 5,00 

  b) studenţi şi elevi lei/pers. 3,00 

  c) preşcolari lei/pers. 3,00 



  d) pensionari lei/pers. 3,00 

16 Taxa pentru vehicule lente     

  (1) Autocositoare lei/an 8,00 

  (2) Autoexcavator (excavator pe autoşasiu) lei/an 25,00 

  (3) Autogreder sau autogreper lei/an 25,00 

  (4) Buldozer pe pneuri lei/an 34,00 

  (5) Compactor autopropulsat lei/an 34,00 

  (6) Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator lei/an 25,00 

  cu rotor pt. săpat şanţuri sau excavator pe pneuri     

  (7) Freză autoprop. pt. canale sau pt. pământ stabilizat lei/an 25,00 

  (8) Freză rutieră lei/an 34,00 

  (9) Încărcător cu o cupă pe pneuri lei/an 34,00 

  (10) Instalaţie autoprop. de sortare-concasare lei/an 25,00 

  (11) Macara cu greifer lei/an 25,00 

  (12) Macara mobilă pe pneuri lei/an 34,00 

  (13) Macara turn autopropulsată lei/an 34,00 

  (14) Maşină autoprop.    

  a) lucrări terasamente lei/an 34,00 

  b) construcţia şi întreţinerea drumurilor lei/an 34,00 

  c) decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri lei/an 34,00 

  d) finisarea drumurilor lei/an 34,00 

  e) forat lei/an 34,00 

  f) turnarea asfaltului lei/an 34,00 

  g) înlăturarea zăpezii lei/an 34,00 

  (15) Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pt. tăiat lemne lei/an 17,00 

  (16) Tractor pe pneuri lei/an 25,00 

  (17) Troliu autopropulsat lei/an 25,00 

  (18) Utilaj multifuncţional pt. întreţinerea drumurilor lei/an 28,00 



  (19) Vehicul pt. pompieri pt. derularea furtunului de apă lei/an 8,00 

  (20) Vehicul pt. măcinat şi compact deşeuri lei/an 37,00 

  (21) Vehicul pt. marcarea drumurilor lei/an 21,00 

  (22) Vehicul pt. tăiat şi compactat deşeuri lei/an 21,00 

  (23) Mopede până la 50 cm3 înregistrate la Primărie lei/an 10,00 

  (24) Motocvadricicle înregistrate la Primărie lei/an 30,00 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. _______/2011 

 
Reguli privind utilizarea temporară a locurilor publice în municipiul Sfântu Gheorghe 

şi proceduri de evidenţiere a acestora 
 

CAP. I. Dispoziţii generale 
 

Art. 1. - Prezenta detaliază regulile privind utilizarea temporară a locurilor publice în 
vederea eliminării unor arbitrarii ce ar putea da naştere la favoritisme sau discriminări în 
raporturile cu contribuabilii şi procedurile de evidenţiere a parcărilor curente, a 
abonamentelor pentru desfacerea de produse şi pentru contractele pentru ocuparea terenurilor 
cu construcţii provizorii. 

Art. 2. - Toate persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile legale pentru 
activitatea exercitată au dreptul de a solicita, pentru folosire temporară, un spaţiu din 
domeniul public sau privat al municipiului. 

Art. 3. - Locurile publice care se pot da în folosinţă temporară sunt pieţele, târgurile, 
oboarele, trotuarele, parcările şi alte locuri publice, care sunt administrate direct de Consiliul 
Local al municipiului Sfântu Gheorghe. 

Art. 4. - Ordinea ocupării locurilor disponibile dintr-o zonă se face în funcţie de 
numărul de înregistrare a cererilor prin care se solicită autorizarea folosirii unui teren. 

Art. 5. - Pentru ocuparea unei suprafeţe care aparţine domeniului public de către 
contribuabili pentru activităţi economice, culturale, sportive etc. se depune în prealabil o 
cerere tipizată, completată cu datele solicitate. 

La cerere se anexează xerocopia autorizaţiei, eliberată pentru activitatea exercitată, în 
cazul agenţilor economici sau xerocopia sentinţei judecătoreşti privind acordarea 
personalităţii juridice în cazul organizaţiilor nonguvernamentale. 

Art. 6. - Ocuparea locurilor publice se face numai după plata anticipată a taxei 
aferente perioadei solicitate, la caseria Primăriei cu excepţia ocupării terenurilor cu construcţii 
provizorii, caz în care se plăteşte trimestrial. 

 
CAP. II. Detalierea regulilor privind folosirea temporară a locurilor publice 

 
II. 1. Parcarea ocazională a vehiculelor 
Art. 7. - Pentru parcarea ocazională, taxa se achită imediat după oprirea vehicolului, la 

persoana autorizată de către Primărie sau la automatul parcării. 
 

II.2. Parcarea curentă a vehiculelor, fără rezervarea locurilor 
Art. 8. - Persoanele deţinătoare de permis de parcare pentru locuri de parcare 

nerezervate au acces în toate parcările cu plată, amenajate şi libere. 
Art. 9. - Parcarea curentă a vehiculelor, fără rezervarea locurilor se face pe baza 

permisului de parcare. Pentru parcarea curentă a vehiculelor taxa se achită anticipat înaintea 
folosirii locului de parcare.  

Art. 10. – (1) Persoanele fizice autorizate şi/sau agenţii economici care exercită 
activitate de taximetrie sunt obligaţi la plata pentru folosirea locurilor de aşteptare a clienţilor 
pentru fiecare autovehicul folosit pentru activitatea susmenţionată. Taxa se achită lunar, până 
cel târziu la data de 15, inclusiv, pentru luna următoare.  

(2) Se acordă o reducere de 50% în cazul în care această taxă a fost achitată în ultimele 
şase luni la termenul prevăzut. 

(3) Reducerea prevăzută la aliniatul precedent se acordă în baza unei adeverinţe emisă 
de Administrarea şi Autorizarea Economică, prin care se atestă că solicitantul îndeplineşte 
condiţiile de a beneficia de această înlesnire. 

Art. 11. – (1) Permisul de parcare curentă fără rezervarea locurilor se emite pentru o 
perioadă minimă de o zi şi maximă de un an. Pentru perioade mai mici de o lună taxa se 
achită în prima zi a perioadei pentru care se solicită parcarea şi pentru întreaga durată. 



(2) Prin termenul de “săptămână” se înţelege perioada cuprinsă între ziua emiterii 
permisului de parcare, respectiv ziua precedentă zilei în care s-a emis permisul, din săptămâna 
următoare emiterii. 

(3)  Prin termenul de “lună“se înţelege perioada cuprinsă între data emiterii permisului 
de parcare, respectiv data precedentă  celei corespunzătoare datei în care s-a emis permisul, 
din luna următoare emiterii. 

(4) Permisul de parcare se eliberează la caseria Primăriei, după plata taxei de parcare 
care se plăteşte înainte de ocuparea parcării. 

Art. 12. - Permisul de parcare se expune de către şoferii vehiculelor la loc vizibil pe 
parbrizul din faţă al acesteia. 

Art. 13. - Autorizaţia de liberă trecere prin zona de interdicţie stabilită prin H.C.L. nr. 
13/2001 se eliberează numai după aprobarea traseului solicitat şi plata taxei corespunzătoare 
parcării curente a vehiculelor. 

 
II.3. Parcarea curentă a vehiculelor, cu rezervarea locurilor 
Art. 14. - Persoanele deţinătoare de permis de parcare cu loc rezervat au acces 

exclusiv pe locul rezervat şi au dreptul la blocarea acestuia. 
Art. 15. - Parcarea curentă a vehiculelor, cu rezervarea locurilor se face pe baza 

permisului de parcare, în momentul plăţii taxei de parcare pentru perioada aferentă. 
Art. 16. - Permisul de parcare se expune de către conducătorii vehiculelor la loc 

vizibil pe parbrizul din faţă al acesteia. 
 

II.4. Depozitare de materiale 
Art. 17. - Depozitarea oricăror materiale, în locuri publice se face după plata taxei şi 

obţinerea autorizaţiei. 
Art. 18 - Depozitarea de materiale se permite în condiţiile în care nu perturbă 

circulaţia pietonilor sau a vehiculelor, nu poluează cu miros, scurgeri, murdărirea zonei, etc. 
Art. 19. - Menţinerea autovehiculelor abandonate pe domeniul public se consideră 

depozitare de materiale, în consecinţă ocuparea locului aferent se calculează pe baza acestei 
taxe. 
 

II.5. Realizarea unor lucrări 
Art. 20. - Începerea unor lucrări în locuri publice se face numai după plata taxelor 

aferente, obţinerea autorizaţiei şi cu respectarea regulilor specifice din alte hotărâri. 
Art. 21. - Pentru eliberarea autorizaţiei de desfacere a unei suprafeţe aparţinătoare 

domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe se va plăti taxa de garanţie calculată pe 
baza planului de situaţie din proiect, garanţie care se restituie după refacerea în starea iniţială 
a suprafeţei afectate de săpături. 

 
II.6. Maşini abandonate 
Art. 22. - Pentru răscumpărarea  maşinilor abandonate sau fără stăpân ridicate de pe 

domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe se va achita o taxă de păstrare zilnică şi 
taxa de ridicare. 

 
II.7. Maşini parcate ilegal 
Art. 23. - Pentru răscumpărarea  maşinilor parcate în zone interzise parcării 

proprietarul trebuie să achite o taxă. 
 

II.8. Vehicole lente 
Art. 24. - Pentru vehicolele lente înregistrate la Primărie se percepe o taxă anuală. 

Această taxă se plăteşte până la 31 ianuarie a fiecărui an. 
   

II.9. Desfacere de produse 
Art. 25. - Pentru desfacerea produselor ce fac obiectul comerţului, taxa se achită zilnic 

sau pe bază de abonament pentru o perioadă mai mare de o zi, caz în care taxa se achită la 



eliberarea abonamentului şi pe bază de chitanţă pentru o perioadă ≤ de o zi, chitanţă în care, 
se va preciza locul, suprafaţa şi destinaţia folosinţei. 

Art. 26. - În locurile publice se pot comercializa temporar: produse artizanale, flori, 
floricele, seminţe (dovleac, floarea soarelui, etc.), vată de zahăr, ochelari, cosmetice, cărţi 
poştale etc. 

Art. 27. - Locurile publice care se dau în folosinţă temporară nu pot afecta circulaţia 
pietonilor sau a autovehiculelor şi nu pot fi amplasate în faţa vitrinelor de la magazine. 

Art. 28. - Comercializarea produselor agro-alimentare se face în încinta pieţelor agro-
alimentare (fructe, legume, produse alterabile etc.) sau în alte spaţii special amenajate. 

Art. 29. - Ocuparea domeniului public fără acordul Primăriei şi plata taxelor aferente 
se sancţionează conform H.C.L. nr. 101/2002, modificat prin H.C.L. nr. 91/2005. 

 
II.10. Intrarea la Baza de Înot şi Recreere 
Art. 30. – (1) Intrarea la Baza de Înot şi Recreere se face după plata taxei de intrare şi 

primirea brăţării de acces electronic din plastic, care înlocuieşte biletul clasic şi se aplică pe 
încheietura mâinii înainte de a intra în încinta piscinei propriu zise. 

(2) Preţul abonamentelor utilizate la grota salină se reduce cu 20% în cazul în care 
clienţii prezintă adeverinţă medicală sau bilet de trimitere. 

 
II.11. Intrarea la Ştrandul Municipal 
Art. 31. - Intrarea la Ştrandul Municipal se face după plata taxei de intrare şi primirea 

brăţării speciale, care înlocuieşte biletul clasic şi se aplică pe încheietura mâinii înaintea 
intrării în încinta ştrandului. 

Art. 32. - Brăţara va fi inscripţionată cu următoarele: 
“Baza de Înot şi Recreere – Sfântu Gheorghe 
Uszoda és Szabadidő Központ – Sepsiszentgyörgy 
Bilet de intrare – Belépő jegy.” 

Art. 33. - Brăţara va fi confecţionată dintr-un material rezistent la apă minim 24 ore, 
va conţine o parte colorată, de cca. 20 – 22 cm, o parte autocolantă, înseriată care se rupe la 
dezlipire şi o parte de cotor cu acelaş număr de serie pentru justificarea numărului de brăţări 
consumate. 

 
II. 12 Intrarea în Baza de Tratament “Şugaş Băi” 
Art. 34 (1) Intrarea în Baza de Tratament “Şugaş Băi” se va face numai cu bilet de 

intrare (tip hârtie) pentru public şi legitimaţie de serviciu pentru personal. 
(2) Biletul de intrare va putea fi achiziţionat la recepţia bazei de tratament, şi va avea 

valabilitate zilnică, conform programului de funcţionare al bazei de tratament, respectiv între 
orele 11,00-19,00. 

 
Cap. III. Proceduri de evidenţiere 

 
Art. 35. - Evidenţierea abonamentelor pentru desfacerea de produse se va realiza prin 

îndosarierea exemplarului Primăriei. Abonamentele vor fi numerotate în ordine cronologică. 
Art. 36. - Evidenţierea contractelor pentru ocuparea terenurilor cu construcţii 

provizorii se va realiza prin îndosarierea exemplarului Primăriei. Contractele vor fi 
numerotate în ordine cronologică. 

Art. 37. - Evidenţierea parcărilor curente se va realiza printr-un registru care, va 
conţine următoarele coloane: număr permis, numele, prenumele/denumirea proprietarului, 
adresa/sediul proprietarului, număr de înmatriculare a autovehicolului, data eliberării, 
perioada pentru care se eliberează permisul. 

 
 
 
 



Anexa nr. 3 la HCL nr. _______/2011 
 
 

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, scanat 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 

 
 
 
 
 

 
 


