Nr. 16439/22.04.2013
DE ACORD:
PREŞEDINTE
NICOLAE IOŢCU
Avizat:
Director executiv
GHERGHINA RIBOVICI

REFERAT
Privind stabilirea unor taxe pentru anul 2014

Conform prevederilor art.30 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale „ Taxe
speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale”
Astfel încât

P R O P U N:
Menţinerea nivelului taxelor actuale pentru anul 2014 .
1. Taxă de urgenţă pentru furnizarea datelor referitoare la persoana fizică din Registrul local, judeţean şi
naţional de evidenţă a persoanelor (extras uz oficial) – 31 lei;
2. Taxă pentru completarea formularelor – 5 lei;
3. Taxă executare foto (pentru cărţile de identitate provizorii) – 8,5 lei;
4. Taxă multiplicare – 0,5 lei;
5. Taxe de imprimate evidenţă a persoanelor şi stare civilă – 1,5 lei;
6. Taxă de urgenţă pentru transcrierea în registrele de stare civilă a certificatelor şi extraselor de stare
civilă – 100 lei;
7. Taxă de urgenţă pentru rectificarea actelor de stare civilă – 100 lei;
8. Taxă de urgenţă pentru schimbarea pe cale administrativă a numelui/prenumelui persoanei fizice –
100 lei;
9. Tarif pentru prestarea de servicii la preluarea de imagini şi a documentelor pentru eliberarea actelor
de identitate la domiciliul persoanelor (se exceptează de la tarif persoanele cu handicap) – 210 lei .
Sumele corespunzătoare prestaţiei se vor achita de către beneficiar pe bază de chitanţă sau
prin ordin de plată înaintea efectuării serviciilor.
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COSILIUL JUDEŢEAN ARAD
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr.6416/15.05.2013

VIZAT:
PREŞEDINTE
Nicolae Ioţcu

REFERAT
privind stabilirea taxelor speciale si a tarifelor pentru anul 2014
Urmare adresei Direcţiei Economice nr.5163/18.04.2013, unitatile
subordonate Consiliului judetean Arad au trimis spre aprobare propuneri de taxe
si tarife care se vor aplica in anul 2014, acestea fiind aceleasi cu taxele aplicate in
anul 2013, cu exceptia Centrului cultural.
Fata de cele arătate,
PROPUN:
Menţinerea şi aprobarea taxelor si tarifelor ce se vor aplica in anul 2014, la
acelasi nivel cu cele din anul 2013, cu exceptia Centrului cultural Arad care
propune majorarea moderata a taxelor, ca urmare a cresterii pretului la energia
electrica si a combustibilului lemnos, astfel:
Taxe:
- canto classic, canto popular, canto muzica usoara,
instrumente de suflat
500 lei
- design graphic, arta fotografica
425 lei
- pian, chitara, orga, vioara, acordeon, grafica, design,
picture, balet
400 lei
- baterie
350 lei
- actorie, dans popular romanesc, instructor dans
popular
350 lei
- initiere fanfare
325 lei
- taxa inscriere in anii I-V studio
5 lei
- taxa diploma
30 lei
Tarife:
- Tabara Moneasa – servicii cazare si masa
71 lei/zi/persoana
- Tabara Moneasa – servicii cazare
50 lei/zi/persoana
- Tabara Casoaia – servicii cazare
30 lei/zi/persoana
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ROMÂNIA
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CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
din data:
privind aprobarea taxelor speciale care urmează a fi percepute de Direcţia
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad în anul 2014

Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
- referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad nr.
16.439/22.04.2013 înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 6.033/09.05.2013;
- referatul nr. 6.416/15.05.2013 al Serviciului impozite, taxe locale şi relaţii
economice în teritoriu;
- prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d şi alin. (5) lit. a pct. 11 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă taxele speciale care urmează a fi percepute de Direcţia
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad în anul 2014, conform anexei la prezenta
hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
- Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
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ANEXA la HCJ nr. ______/__________
1.Taxă de urgenţă pentru furnizarea datelor referitoare la persoana fizică din Registrul local, judeţean şi
naţional de evidenţă a persoanelor (extras uz oficial) – 31 lei;
2.Taxă pentru completarea formularelor – 5 lei;
3.Taxă executare foto (pentru cărţile de identitate provizorii) – 8,5 lei;
4.Taxă multiplicare – 0,5 lei;
5.Taxe de imprimate evidenţă a persoanelor şi stare civilă – 1,5 lei;
6.Taxă de urgenţă pentru transcrierea în registrele de stare civilă a certificatelor şi extraselor de stare
civilă – 100 lei;
7.Taxă de urgenţă pentru rectificare actelor de stare civilă – 100 lei ;
8.Taxă de urgenţă de schimbare pe cale administrativă a numelui/prenumelui persoanei fizice – 100 lei;
9.Tarif pentru prestarea de servicii la preluarea de imagini şi a documentelor pentru eliberarea actelor de
identitate la domiciliul persoanelor (se exceptează de la tarif persoanele cu handicap)- 210 lei.

