ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR. 8 LA H.C.L.

/ 2021

ALTE TAXE LOCALE
1) Taxă solicitare divorţ pe cale administrativă conform art. 486, alin.4 din
718 lei

Legea nr. 227 / 2015
2) Taxă eliberare duplicat certificat de divorţ

52 lei

3) Taxă pentru soluționarea în regim de urgență a cererilor de transcriere a
actelor de stare civilă procurate din străinătate ( 7 zile ) - 103 lei ;
4) Taxă eliberare duplicat/Anexa 9/ Alte dovezi - 15 lei;
5) Taxă pentru recuperarea cheltuielilor de deplasare cu ocazia oficierii
căsătoriei în alte locații decât sediul Primăriei Municipiului Petroșani - 200 lei;
6) Taxa copii xerox pentru documente solicitate în temeiul Legii nr. 544 / 2001
privind liberul acces la infomațiile de interes public, aferent unei operațiuni
tehnice de copiere, astfel: 1 leu / pagină (alb-negru)
7) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe
alte asemenea planuri, deţinute de consiliul local : 39 lei.
8) Taxa pentru comerţ ambulant, presă, flori, ziua mărțișorului, precum şi alte
produse comercializate în tonete, corturi și rulote, se stabileşte o taxă de :
5,3 lei / mp / zi
9) Taxa pentru ocuparea domeniului public cu corturi şi mese cu ocazia unor
manifestări organizate de Primărie :
27 lei / zi – pentru o masă
107 lei / zi – pentru un cort unde se comercializează
produse nealimentare
320 lei / zi – pentru un cort unde se comercializeză
produse de alimentaţie publică

10) Taxa pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat cu parc de
distracţii şi circ taxa este de : 1,1 lei / mp / zi
11) Taxa pentru ocuparea domeniului public, cu corturi, pentru diferite
evenimente ale formatiunilor politice :
21 lei / mp / zi
12) Taxa pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat cu igluri
în fața unităților de alimentație publică, în perioada 1 noiembrie - 31 martie,
perioadă care nu face obiectul contractelor de închiriere a teraselor :
1,1 leu / mp / zi
13) Taxă completare autorizații de funcționare : 53 lei
14) Taxă expunere autoturism pe domeniul public : 10 lei / zi
15) Taxa pentru folosirea sălilor de şedinţe se stabileşte o taxă după cum
urmează:
 Pentru manifestări ocazionale la Sala de marmură:
33 lei / oră
 Pentru manifestări ocazionale la Sala de la etajul I:
17 lei / oră
16) Taxă pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării construcţiei:
53 lei
17 ) Taxă pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală : 12 lei
18) Taxă viză atestat de producător agricol : 62 lei
19) Taxă eliberare note parcelare a terenurilor : 53 lei
20) Taxă pentru eliberarea adeverinţei de atestare a situării terenurilor în
intravilanul / extravilanul localității : 53 lei
21) Taxă pentru eliberarea adeverinței de atestare a categoriilor de folosință a
terenurilor : 53 lei
22) Taxă pentru eliberarea adeverinţei pentru marcarea lemnului din proprietate
22 lei
23) Taxă pentru eliberarea anexei 24 ( succesiune ) : 22 lei

24) Taxă pentru eliberare permis de intrare în bibliotecă : 1,6 lei / utilizator
25) Taxă pentru depozitarea de materiale pe domeniul public sau privat al
municipiului se stabilește o taxă de : 14 lei / zi
26) Taxă pentru realizarea unor lucrări executate pe domeniul public sau privat :
16 lei / mp / zi
27) Garanția pentru lucrări de săpare pe domeniul public și privat :
a) Pentru carosabil : 185 lei / mp
b) Pentru trotuare : 106 lei / mp
c) Pentru zona verde : 15 lei / mp
28) Taxa pentru transportul deșeurilor rezultate din demolări sau a deșeurilor
vegetale : 150 lei / mc
29) Taxa pentru depozitarea deșeurilor la locația stabilită pentru depozitare, a
deșeurilor rezultate din demolări sau a deșeurilor vegetale, etc ( altele decât cele
menajere ), transportate de persoane fizice sau juridice : 50 lei / mc
30) Taxa pentru eliberarea unei adeverințe pentru radiere ipotecă : 10 lei
31) Taxa pentru eliberarea unei adeverințe de apartenență / neapartenență la
asociația de proprietari : 20 lei
32) Taxa formular contract : 6 lei.

33) Taxe pentru serviciile de transport pe cablu în zona de agrement
Parâng :
TELESCAUN VECHI :
COPII SUB 7 ANI : ACCES GRATUIT
ADULȚI

COPII 7 - 14 ANI

16 LEI + 2 LEI TAXA

9 LEI + 2 LEI TAXA

SALVAMONT

SALVAMONT

CĂLĂTORIE DUS-ÎNTORS

25 LEI + 2 LEI TAXA

14 LEI + 2 LEI TAXA

(întoarcere în aceeași zi )

SALVAMONT

SALVAMONT

2 X CĂLĂTORIE PT. TRASEU

25 LEI + 2 LEI TAXA

25 LEI + 2 LEI TAXA

MTB

SALVAMONT

SALVAMONT

4 LEI

3 LEI

CĂLĂTORIE DUS

CURSĂ STAȚIE
INTERMEDIARĂ - SOSIRE

TAXA SALVAMONT SE ACHITĂ O SINGURĂ DATĂ / ZI
BAGAJELE CARE OCUPĂ LOC SUPLIMENTAR : 10 LEI / LOC

TELESCAUN NOU ( TS 3 ) :
COPII SUB 7 ANI : ACCES GRATUIT
ADULȚI

COPII 7 - 14 ANI

16 LEI + 2 LEI TAXA

9 LEI + 2 LEI TAXA

SALVAMONT

SALVAMONT

CĂLĂTORIE DUS-ÎNTORS

25 LEI + 2 LEI TAXA

14 LEI + 2 LEI TAXA

(întoarcere în aceeași zi )

SALVAMONT

SALVAMONT

2 X CĂLĂTORIE PT. TRASEU

25 LEI + 2 LEI TAXA

25 LEI + 2 LEI TAXA

MTB

SALVAMONT

SALVAMONT

5 LEI

4 LEI

CĂLĂTORIE DUS

CURSĂ STAȚIE
INTERMEDIARĂ - SOSIRE

TAXA SALVAMONT SE ACHITĂ O SINGURĂ DATĂ / ZI
BAGAJELE CARE OCUPĂ LOC SUPLIMENTAR : 10 LEI / LOC

TRANSPORTOR CU BANDA PENTRU COPII : 10 LEI / PERS / ORĂ
Monitorii acreditați sunt scutiți de la plata acestei taxe.

ABONAMENTE ( VALABILE LA AMBELE TELESCAUNE )
COPII SUB 7 ANI : ACCES GRATUIT
ADULȚI

COPII 7 - 14 ANI

½ ZI ( 4 ore de la ora emiterii )

55 LEI

27 LEI

1 ZI

80 LEI / ZI

40 LEI / ZI

LA VALORAEA ABONAMENTULUI SE ADAUGĂ TAXA SALVAMONT : 2 LEI
Petrosani,
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

2021
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
DELIA VELICI

