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ANEXA NR.2
la HCL Milas snr.56/2016
TAXA SPECIALĂ
pentru folosirea copiatorului
-lei/pagină copiatăX
1,00
2,00

Coala hârtie:
-format A4
-format A3

ANEXA NR.3
la HCL Milas nr.56/2016
TAXA SPECIALĂ
pentru închirieri cămine culturale
Localitatea
Milaş
Orosfaia
Comlod

Taxa
nunţi
510
510
310

Taxa
baluri
210
110
110

Taxa
botezuri
160
110
110

-lei/ziTaxă
Taxe alte
înmormântări activităţi
31
310
31
310
31
210

Notă: 1.Garanţia este 50 % din taxa de închiriere şi se va restitui
chiriaşului o dată cu predarea căminului cultural dacă nu există distrugeri şi
lipsă la inventar.
2.Pentru organizarea meselor cu ocazia înmormântărilor nu se
plăteşte garanţia.
3.Pentru spectacole şi alte activităţi organizate de şcoli nu se
plăteşte taxa de închiriere.
4.Pentru activităţi politice şi adunări cetăţeneşti,căminele
culturale vor fi puse la dispoziţia organizatorilor gratuit.
5.Contravaloarea cheltuielilor (curent electric,gaz-metan,apă)
legate de organizarea activităţilor vor fi suportate de organizatorii
activităţilor.
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ANEXA NR.4
la HCL Milas nr.56/2016
REGULAMENT
privind modul de folosire a sumelor obţinute din
încasarea taxelor speciale în conformitate cu
art.30 din Legea nr.273/2006
Capitolul I
Art.1-Compartimentul financiar-contabil din cadrul Consiliului local al
comunei Milaş va încasa taxele speciale după cum urmează:
-taxa pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia
înmatriculării,prevăzută în anexa nr.1;
-taxa pentru folosirea copiatorului,prevăzută în anexa 2;
-taxa pentru închirierea căminelor culturale,prevăzută în anexa 3;
-taxa pentru eliberarea notei de constatare pentru înscrierea în cartea
funciară a imobilelor;
-taxa pentru eliberarea în regim de urgenţă a certificatului de atestare
fiscală;
-taxa pentru eliberarea în regim de urgenţă a certificatului de
urbanism;
Art.2-Taxa pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există
obligaţia înmatriculării se încasează şi se foloseşte pentru acoperirea
cheltuielilor privind instalarea indicatoarelor şi semnelor de circulaţie etc. de
pe raza comunei şi intră ca venituri la bugetul local la cap.84.02.03.03.
Art.3-Taxa pentru folosirea copiatorului se încasează şi se foloseşte
pentru întreţinerea copiatorului (hârtie,toner,reparaţii etc.) şi intră ca venituri
la bugetul local la cap.51.02.01.03.
Art.4-Taxa pentru închirierea căminelor culturale se încasează şi se
foloseşte pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a acestora şi intră ca
venituri extrabugetare la cap.67.10.03.07.
Art.5-Taxele pentru eliberarea notei de constatare pentru înscrierea
în cartea funciară a imobilelor,pentru eliberarea în regim de urgenţă a
certificatului de atestare fiscală şi pentru eliberarea în regim de urgenţă a
certificatului de urbanism intră ca venituri la bugetul local la cap.15.02.50.

Intern

Capitolul II
Art.7 -Compartimentul financiar-contabil,cu ajutorul funcţionarilor
publici şi a personalului contractual,a conducerii primăriei şi a consilierilor
locali,vor fi implicaţi în încasarea taxelor speciale.
Art.8-Taxele speciale stabilite prin anexele1,2 şi 3 intră ca venituri la
bugetul local la cap.51.02.01.03 şi cap.67.10.03.07 şi se folosesc pentru
acoperirea cheltuielilor privind instalarea indicatoarelor şi semnelor de
circulaţie etc. de pe raza comunei, întreţinerea copiatorului
(hârtie,toner,reparaţii etc.) şi acoperirea cheltuielilor de întreţinere a
căminelor culturale.
Art.9-Taxele speciale stabilite se încasează de casierul primăriei.
Preşedinte de şedinţă,

