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Anexa nr. 2   
 

TAXE SPECIALE 

Taxe speciale pentru inchirierea autoutilajelor 

Taxa speciala pentru inchirierea buldoexcavatorului in cazul 

lucrarilor efectuate in localitatea Vinga  
125 lei/oră 

Taxa speciala pentru inchirierea buldoexcavatorului in cazul 

lucrarilor efectuate in localitatea Manastur, Mailat sau alte locatii 

din afara com. Vinga. 

125 lei/oră + 4 lei/km 

pentru deplasare dus-

intors 

Taxa speciala pentru inchirierea tractorului cu sau fara remorca in 

cazul lucrarilor efectuate in localitatea Vinga 
125 lei/oră 

Taxa speciala pentru inchirierea tractorului cu sau fara remorca in 

localitatea Manastur, Mailat sau alte locatii din afara com. Vinga. 

125 lei/oră + 4 lei/km 

pentru deplasare dus-

intors 
 

Solicitarea privind inchirierea se va face in scris, iar taxa se va achita 

anticipat prestarii serviciului in vederea aprobarii de catre conducerea Primariei 

Comunei Vinga pentru fiecare lucrare. 

Veniturile realizate vor fi utilizate de către serviciul contabilitate pentru 

intretinerea si functionarea autoutilajelor.  
 

Taxe speciale pentru inchirierea caminelor culturale 

Taxa speciala pentru inchirierea caminului din Vinga pentru efectuarea 

de nunti 

1400 

lei/eveniment        

Taxa speciala pentru inchirierea caminului din Vinga pentru 

desfasurarea altor evenimente sau activitati 
60 lei/ora 

Taxa speciala pentru inchirierea caminului din Mailat, Manastur pentru 

efectuarea de nunti 

1000 

lei/eveniment 

Taxa speciala pentru inchirierea caminului din Mailat, Manastur pentru 

desfasurarea altor evenimente sau activitati 
40 lei/ora 

Taxa  speciala de garantie pentru bunurile aflate in caminul din Vinga, 

Mailat, Manastur sau apartinand caminului din locatia acestuia. 
300 lei 

 

Plata taxei speciala pentru inchirierea caminului se poate face inainte de 

eveniment, sau dupa eveniment in cel mult 3 zile lucratoare, iar sumele obtinute din 

aceste taxe vor fi utilizate pentru intretinerea caminelor culturale.  

Taxa  speciala de garantie pentru bunurile aflate in caminul din Vinga, 

Mailat, Manastur sau apartinand caminului din locatia acestuia se achita, inainte de 

eveniment, la data predarii caminului. 

 Taxa speciala de garantie se restituie dupa eveniment, daca bunurile se afla 

in aceeasi stare in care s-au predat, iar in cazul in care lipsesc bunuri sau sunt 

deteriorate nu se restituie sau se restituie mai putin cu contravaloarea bunurilor lipsa 

sau distruse. In acest caz se va intocmi un proces verbal. 

 

Taxe speciale pentru desfacerea   de produse ce fac obiectul comerţului pe 

domeniul public 

Taxa speciala pentru   desfacerea   de produse ce fac obiectul comerţului 

in standuri publice, in parcări, in chioşcuri, tonete   amplasate de-a 

lungul drumurilor publice, rulote, autoturisme, camioane si in afara 

pietei agroalimentare 

5 lei/mp/zi 
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Taxa speciala pentru desfacere de produse ce fac obiectul comerţului pe 

terasele sezoniere ale agentilor economici 5 lei/mp/luna 

 

 

Taxe speciale pentru depozitare materiale pe domeniul public 

Taxa speciala pentru depozitare materiale de orice fel (balastru, nisip, 

boltari, lemne, fier vechi, etc) pe domeniul public, aflate la marginea 

strazilor, a soselelor sau in fata caselor de locuit. 

1 leu/mp/zi 

Taxe speciale de copiere si comunicare a documentelor 

- Taxa speciala de identificare in arhiva a documentelor: 
 

Documente format A4 0,70 lei/pag 

Documente format A3 1,50 lei/pag 

 

- Taxa speciala pentru executarea de xerocopii sau listari la imprimanta a 

documentelor: 
 

Documente format A4   0,50 lei/pag 

Documente format A3 1,00 leu/pag 

 

- Taxa speciala pentru transmiterea prin fax a documentelor: 
 

Documente format A4   5,00 lei/pag 

 

- Taxa speciala de comunicare prin posta a copiilor solicitate conform Legii 

544/2003 privind accesul la imformatiile de interes public, Legea nr. 52/2003 

privind transparenta decizionala in administratie s.a. precum si a copiilor dupa 

documentele din arhiva: 
 

Scrisoare recomandata in greutate de pana la 20g 2,40 lei 

Scrisoare recomandata in greutate 21g-50g 3,00 lei 

Scrisoare recomandata in greutate 51g-100g 3,00 lei 

Scrisoare recomandata in greutate 101g-350g 4,70 lei 

Scrisoare recomandata in greutate 351g-500g 5,30 lei 

Scrisoare recomandata in greutate peste 501g-1.000g 6,50 lei 

Scrisoare recomandata in greutate de peste 1Kg 10 lei/kg 

 Plata acestor taxe se face anticipat, iar sumele obtinute din aceste taxe vor fi 

utilizate pentru achizitionarea de materiale specifice activitatii de multiplicare, 

comunicare si întretinerea aparaturii.  

 Taxa nu se datoreaza de către institutiile publice. 

   

Taxe speciale de cadastru şi măsurători topografice 

Taxa speciala pentru intocmire si afisare oferta de vanzare teren  

conform cu original 
10  lei/oferta 

 

Plata acestei taxe se face anticipat, iar sumele obtinute din aceasta taxa vor fi 

utilizate pentru achizitionarea de materiale specifice activitatii de multiplicare,  

listare si întretinerea aparaturii.  
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Taxe speciale pentru oficierea si desfacerea căsătoriilor şi pentru alte activităţi 

desfăşurate de serviciul stare civilă 
 

Taxa speciala pentru oficierea unei căsătorii în zilele libere de sâmbătă, 

dumineca si sărbători legale. 
50 lei 

Taxa speciala pentru eliberarea de dovezi privind înregistrarea unui act 

de stare civilă (extrase pentru uz oficial, anexa 8)  în termen de 48 de 

ore 

20 lei/certificat 

Taxa speciala pentru eliberarea certificatelor de stare civilă  în termen de 

48 de ore    

25 lei/certificat 

Taxa speciala pentru eliberarea actului de identitatea, în termen de 48 

ore 

100  lei 

 

 Taxele speciale se achită anticipat prestării serviciului, respectiv eliberării 

documentului, la casieria Prmăriei comunei Vinga.  Dovada achitării taxei se va 

depune odată cu cererea. 

 Veniturile realizate vor fi utilizate de către serviciul contabilitate din cadrul 

Primăriei comunei în următoarele scopuri: 

 -   întreţinerea spaţiilor în care îşi desfăşoara activitatea biroul de stare civilă; 

 - întreţinerea sistemului informatic şi a programelor implementate şi 

achiziţionarea de tehnică de calcul, mijloace de inventar, piese de schimb, bunuri şi 

materiale consumabile, rechizite şi birotică necesare desfăşurării activităţii biroului 

de stare civilă; 

 Sunt exceptate de la plata taxelor speciale arătate mai sus persoanele care fac 

dovada prin adeverinţă medicală că au nevoie de certificatul de stare civilă urmare a 

transcrierii acestuia, pentru efectuarea de analize medicale sau intervenţii 

chirurgicale de urgenţă; 

 Taxa nu se datoreaza de către institutiile publice. 

 

Taxa speciala  pentru inregistrarea vehiculelor lente 

 

Taxa speciala pentru certificatul de inregistrare pentru vehiculul lent 

(talon) 

10 lei 

Taxa speciala pentru tablita cu numar de inregistrare vehicule lente cum 

sunt: tractor, combina, stivuitor, buldoexcavator, remorca, etc – 2 buc  

100 lei 

Taxa speciala pentru tablita cu numar de inregistrare vehicule lente cu 

tractiune animala cum sunt: caruta, straf, etc – 2 buc 

60 lei 

Taxa speciala pentru tablita cu numar de inregistrare autovehicule lente 

cum sunt moped, cvadriciclu (ATV), cu cap. cil. pana in 50 cc – 1 buc 

35 lei 

 

Plata acestor taxe se face anticipat, iar sumele obtinute din aceste taxe vor fi 

utilizate pentru achizitionarea de materiale specifice inregistrarii vehiculelor lente si 

întretinerii aparaturii tehnice.  
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Taxa specială pentru piata agroalimentara din Vinga 

Taxa speciala pentru ocupare o masa sau un alt spatiu de aceeasi 

suprafata destinat vanzarii de produse in piata agroalimentara Vinga 
5 lei 

Taxa speciala pentru rezervarea anuala a unei mese sau unui alt spatiu 

de aceeasi suprafata destinat vanzarii de produse in piata agroalimentara 

Vinga 

150 lei/an 

Taxa speciala pentru rezervarea trimestriala a unei mese sau unui alt 

spatiu de aceeasi suprafata destinat vanzarii de produse in piata 

agroalimentara Vinga 

37,50 lei/an 

 

Taxa rezervare anuala si taxa rezervare trimestrial pentru masa sau alt spatiu 

de aceeasi suprafata destinat vanzarii de produse in piata agroalimentara Vinga se 

achita la data rezervarii, inainte de inceputul anului, respectiv inainte de 

inceputul trimestrului pentru care se face rezervarea si nu se restituie in cazul 

in care vanzatorul nu se prezinta sa-si vanda produsele la piata. 

Masa sau locul de vanzare se considera rezervat doar daca este achitata 

taxa de rezervare. 
 

Taxa specială pentru inregistrarea contractelor de arenda si a actelor 

aditionale 

Taxa pentru inregistrarea contractelor de arenda 15 lei/contract 

Taxa pentru inregistrarea actelor aditionale la contractele de arenda 10 lei/contract 

 

Plata taxei se face anticipat. 

 

Taxa specială pentru intrare la pescaria din Mailat 

Taxa pentru o zi 25 lei/zi/3 undite 

Taxa pentru o saptamana 55 lei/saptamana 

Taxa pentru un an/sezon 350 lei/an 

 

Plata taxei pentru o saptamana sau un an/sezon se face anticipat. 

 

Taxe speciale pentru desfasurarea activitatilor economice ale agentilor 

economici 

Taxa specială pentru emiterea autorizatiei de functionare/acordul de 

functionare al agentilor economici 
15 lei 

Taxa specială pentru avizul orarului de functionare al agentilor 

economici 
8 lei 

 

Taxa speciala pentru inchirierea capelei cimitirului din Vinga si Manastur 

Taxa speciala pentru inchirierea capelei cimitirului din Vinga 100 lei/deces 

Taxa speciala pentru inchirierea capelei cimitirului din Manastur 80 lei/deces 
 

Taxa speciala pentru inchirierea terenului de fotbal din Vinga 

Taxa speciala pentru inchirierea terenului de fotbal din Vinga 10 lei/ora 
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Taxa specială de salubrizare potrivit legii nr. 101/2006 pentru persoane fizice si 

juridice 
 

Utilizatorii serviciului de salubrizare au obligaţia de a încheia cu operatorul 

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. contracte de prestări servicii de salubrizare. 

  Refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu RETIM 

ECOLOGIC SERVICE S.A., constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 

de la 500 lei la 1.000 lei. 

  Taxa specială de salubrizare se datoreza de persoanele fizice şi juridice care 

refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorul RETIM ECOLOGIC 

SERVICE S.A. 

Procedura de declarare, stabilire, calcul şi achitare a taxei speciale de 

salubrizare este stabilită prin HCL nr. 21 din 30.03.2018. 

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. are obligaţia de a pune la dispoziţia 

primăriei comunei Vinga situaţia privind contractele de prestări servicii de 

salubrizare pentru persoane fizice şi juridice, asociaţii de proprietari/locatari, situaţie 

care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: denumire/nume, prenume, 

CUI/CNP, sediu/adresă, număr contract/data, cantitate/număr persoane etc.. 

 

Taxa specială de salubrizare pentru persoane fizice 

Taxa specială de salubrizare pentru persoane fizice 6,19 lei/persoana/luna  

 

Taxa specială de salubrizare pentru persoane juridice 

Taxa specială de salubrizare pentru persoane juridice 160 lei/mc/luna  
 

Taxele speciale intră în vigoare incepand cu data de 01.01.2019. 
 

Insp. Neagu Cosmin 


