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IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE
SPECIALE
PENTRU ANUL FISCAL 2009, LA COMUNA PALTIN,

1. Taxa pentru vânzarea produselor de orice fel, din vehicule,
autoturisme sau ambulant- comerţ stradal.......................................6 lei/zi/ persoană;
2. Taxa pentru vânzarea produselor de orice fel din autocamioane....11 lei/zi;
3. Taxa pentru ocuparea locurilor necesare vânzării
obiectelor de ocazie........................................................................1 leu /m.p./ zi;
4. Taxa pentru depozitarea unor materiale sau parcarea auto,
pe terenurile ce aparţin domeniului public sau privat al
comunei Paltin
a ) pentru persoanele fizice......................................................0,06 lei/m.p./zi;
b) pentru persoanele juridice...................................................0,1 lei/m.p./zi;
6. Taxa anuală pentru amenajarea platformelor de gunoi şi a căilor de acces la acestea,
pentru:
- societăţile comerciale.......................................................220 lei;
- persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate
conform Legii nr. 507/2002.............................................110 lei;
- persoanele fizice neautorizate ........................................110 lei;
7. Taxa pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă,
duminică şi în zilele declarate nelucrătoare, ca sărbători
legale................................................................................................22 lei;
OTĂ: Proprietarii de autocamioane, autobasculante, TAF, IFRON- vor efectua una zi
de activitate pentru comunitate.
8. Taxa pentru închirierea localurilor Căminelor culturale
din comuna Paltin:
a. Căminul cultural sat Paltin..................................................330 lei;
b. Căminul cultural sat. Prahuda.............................................220 lei;
c. Căminul cultural sat Vîlcani...............................................165 lei;
9. Taxa pentru servicii de copiere şi multiplicare XEROX:
a. copiere sau multiplicare XEROX- format A4...............0,4 lei/ pag.;
b. copiere sau multiplicare XEROX- format A3...............0,6 lei/ pag.;
10. Taxa pentru eliberarea certificatului de înstrăinare.................44 lei;
11. Taxe pentru funcţionarea serviciului public de cadastru şi agricultură:
a. în zona de şes...............................................................17 lei;
b. zona A, comuna Paltin..................................................6 lei;
c. zona B, comuna Paltin.................................................11 lei;
* ivelul taxei prevăzute la art. 1, din Hotărârea Consiliului Local Paltin nr. 4 / 30
ianuarie 2007, se majorează cu 10 %, faţă de nivelul anului 2007, de la 30 lei, la 33 lei /

fiecare punct cu vecinătăţi distincte, sau 33 lei / fiecare parcelă distinctă, din cadrul
aceluiaşi punct sau zonă.

CAPITOLUL X. ALTE TAXE LOCALE
Consiliul Local al comunei Paltin, jud. Vrancea, stabileşte o taxă anuală de 33 lei,
pentru fiecare dintre următoarele vehicule lente, ce aparţin persoanelor fizice şi juridice,
utilizate pentru obţinerea de venit, după cum urmează:
a) autoexcavator ( excavator pe autoşasiu);
b) autogreder sau autogreper;
c) buldozer pe pneuri;
d) compactor autopropulsat;
e) excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri ;
f) încărcător cu o cupă pe pneuri;
g) tractor pe pneuri + TAF;

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Consilier,
IOEL TULACHE

COTRASEMEAZĂ,
Secretarul comunei Paltin
IOEL GHIORGHIŢĂ

