PROIECT DE DECIZIE NR. 6/.JDin 21 decembrie 201g
Cu privire la aprobarea plifilor pentru
prestarea serviciilor cu plati popula{iei

pentru anul

2019.

in corespundere cu art. 14(2),,a

gi n" al Legii privind administra{ia publica
locald
nr'436-XVI din 28' 12.2006, art.5 pct.4 a LegeJprivind
finan{ele publice locale

S.A

DECIS:

1' se aprobd urmdtoarele
pentru anul 2019:

pl6ti pentru prestarea serviciilor

cu platd popula{iei,

- pentru eliberarea caracteristicilor _ 50 lei;
- pentru inregistrarea gi lichidarea gospoddriilor ldrdnegti _ 10 lei;
- pentru eliberarea borderoului de calcul _ 50 lei:
- pentru eliberarea din arhivd a copiei deciziiloi consiliului local - 50 lei;
- pentru oficierea inregistrdrii cdsdtoriilor - 100 lei;
- pentru inregistrarea cdsdtoriilor cu iegire inafara sediului primdriei 500lei;
- pentru inregistrarea cdsdtoriilor cu micaorarea termenului de inregistrare- pentru eliberarea certificatelor de rcalizarc a producJiei agricole 50 lei; 500lei;
- pentru eliberarea notific[rilor privind inilierei activitalili d. .o-e4
- 100 lei;
- eliberarea pldculelor pentru c6ru{e _ 40 lei
- participarea la licitatiile expuse pentru arenda si vinzarea bunurilor
;

proprietate
publica - 600 lei pentztu p.ttoat ele dzice gi
1200 lei pentru persoane juridice;
- participarea la licitatiile publice prin achizitiilepublice _
ZOb lei;
2' veniturile din taxele locale de prestare
serviciilor cdtre popula{ie, se
incaseazd la venituri, cod eco 142 310"
Incasdri o. iu
cu platd,, qi la
cheltuieli cod eco 336 110 "Procurarea rechizitelor
de birou, materiale qi obiecte de
uz gospoddresc" in cadrul Aparatului Administrativ.

a

p*r;;;;;;.*irii

3' Responsabilitatea acumuldrii plStilor locale pentru
prestarea serviciilor cu
platd populafiei, se pune in seama secretarului
comunei ona Nina Bor1a, care le va
depune pe conturile bancare corespunzdtoare, in termen
ii prevdzu{i de
legisla{ia

curent6.

4' controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii,

comunei Dl Ion Cretu.
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NOTA INFORMATIVA

La proiectul deciziei"Cu privire la aprobarea p16!ilor pentru prestarea serviciilor cu
platd populaliei pentru anul 2019,,.
Proiectul deciziei"Cu privire la aprobarca pldlilor pentru prestarea serviciilor
cu
platd populaliei pentru anul 2019" a fost elaborate in conformitate
cu prevederile
art'14 lit. "a $i n" a Legii privind administralia publid locald Nr.436.XVI
din
28'12'2006, att-5 pct 4 a Ledii privind finanlele publice locagle" nr.397
din
16.10.2003.
Se propune de

aprobat urmdtoarele
populaliei, pentru anul 2}lg,inclusiv:

-

pla{i

pentru prestarea serviciilor cu platd

pentru eliberarea caracteristicilor _ 50 lei;
pentru inregistrarea gi lichidarea gospoddriilor
10 lei;
ldrdneqti
pentru eliberarea borderoului de calcul _ 50 lei;
pentru eliberarea din arhivd a copiei deciziilor consiliului local
- 50 lei;
pentru oficierea inregistrdrii cisdtoriilor _ 100
.
pentru inregistrarea cdsdtoriilor cu iegire inafara sediului primdriei
- 500lei;
pentru inregistrarea cdsdtoriilor cu micgorarea termenului de
inregistrare- 500lei;
pentru eliberarea certificatelor de rcalizare a producliei agricole
50 lei;
pentru eliberarea notificirilor privind inilierea activitalilo-r de comerf - 100 lei;
eliberarea pldcutelor pentru cdrule 40 lei
;
participarea la licitatiile expuse pentru arendd si vinzarea bunurilor
proprietate
publica - 600 lei pentzru persoanele fizice qi 1200 lei pentru persoane juridice;
- participareala licitatiile publice prin achizitiile publice 200 lei.
Sursa de acoperire :
0062/ 10690 I Aparatul primaruilui

-

lei;
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LEGISLATIVE $I EXECUTIVE
cod eco 142310 "Incasdri de la prestarea serviciilor cu platd".
La elaborarea proiectului de decizie "Cu privire ia aprobarea plalilor pentlr
prestarea serviciilo_r cu platd populaliei pentru anul
i)lg,,, s-a {inut cont de
prevederile art. 6lit ,,h", atrt.35 alin. 4 gi art 37 alin. 6
ale Legii Nr.100 din
22'12.2017 ,,Cu privire la actele normative", art. 28 alin. 3
al Legii Nr.B2 din

2 5 .0 5 .20

IT,,Integritdti,,

.

Proiectul de decizie "Cu privire la aprobarea pldlilor pentru prestarea
serviciilor
cu platd populatiei pentru anul i019", se prezinti comisiilor
consultative de
specialitate pentru avizare gi aprobare in gedinld.
Primar
,l
lonCrelu
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