RIi,PUBLICA MOI,DOVA
RAIONUL IALOVENI
CONSILIUL COMUNEI RAZENI

D}-CIZIE

6/5

din 21 decembrie 2018
Cu privire la aprobarea plifilor pentru
prestarea serviciilor cu plati popula{iei

pentru anul

2019.

it

cor"spundere cu art. l4(2),,a qi n" al Legii privind
inistralia publica locali
nr.436-XVI din 28.12.2006, afl.S pct.4 a Legeaprivind fin leie publice localc, avind
in vedere avizul pozitiv al comisiilor consultative de speci itate Pentru Problemele

de Drept gi Administralie Publicd; Pentru Economie, Fi

comunal RSzeni

fe qi Buget, consiliul

DECIDE:

1. Se aprobd urmdtoarele pla{i

pentru prestarea serv

pentru anul 2AI9:

-

pentru eliberarea caracteristicilor - 50 lei;
pentru inregistrarea gi iichidarea gospoddriilor {drdnegti
pentru eliberarea borderoului de calcul - 50 lei;
pentru eliberarea din arhivd a copiei deciziilor consiliul
pentru oficierea inregistrdrii cdsdtoriilor - 100 lei;
pentru inregistrarea cdsdtoriilor cu ieqire inafara sediului
pentru inregistrarea cdsbtoriilor cu micgorarea termenul
pentru eliberarea certificatelor de realizare a nroductiei
pentru eliberarea notifi cdrilor privind inilierea activitdlilor
eliberarea pldculelor pentru cdru{e - 40 lei ;
- parliciparea la licitatiile expuse pentru arenda si vi
publica - 600 lei pentru persoanel e ftzice gi 1200 lei pentru
- participareala licitatiile publice prrn achizitiile publice 2
-

iilor cu plata popula{iei,

10 lei;

local - 50 lei;
rimdriei - 500lei;
de inregistrare- 5001
icole - 50 lei;
de comer{ - 100 lei;

ci

;

bunurilor proprietatc
rsoane juridice ;
lei;

2. Veniturile din

taxele
le de prestare a
iilor cdtre popula{ie, se
incaseazl.la venituri. cod eco l4 310" Incasdri de la
servicii cu platd" qi la
,,
cheltuieli cod eco 336 110
rechizitelor de bi
materiale gi obiecte de
gospoddresc"
uz
in cadrul A
lui Administrativ.
3. Responsabilitatea acumul
pl61ilor locale pentru prestarea serviciilor cu
platd populatiei, se pune in sea
secretarului comunei
na Nina Borta. care le va
depune pe conturile bancare
punzdtoare, in terme Ii prevdzuli de legislalia
curent6.
4. Controlul indeplinirii pre ederilor prezentei
il va asigura primarul
comunei Dl Ion

ii

""F.gry

Contrasemneazd:
Sec

NOTA INFORMATIVA
La proiectul deciziei"Cu privire la
platb popula{iei

pentru

aprobarea
anul 2019".

pld{ilor pen

prestarea serviciilor cu

Proiectul deciziei"Cu privire la aprobarea pldlilor pen
platd populaliei pentru anul 2019" a fost elaborate in
art.I4 Iit. "a $i n"
Legii privind administralia publi
28.12.2006, art.5 pct 4 a Ledii privind finanlele publi

prestarea serviciilor cu
brmitate cu prevederile
localS Nr.436.XVI din
locagle" nr.397 din

a

16.10.2003.
Se propune de aprobat

urmdtoarele plAti pentru
populaliei, pentru anul 20Ig,inclusiv:

-

pentru eliberarea caracteristicilor - 50 lei:
pentru inregistrarea qi lichidarea gospoddriilor ldrdnegti
pentru eliberarea borderoului de calcul - 50 lei;
pentru eliberarea din arhivd a oopiei deciziilor consiiiul
pentru oficierea inregistrdrii c6sdtoriilor - 100 lei;
pentru inregistrarea cdsdtoriilor cu ieqire inafara sediului
pentru inregistrarea cdsdtoriilor cu micgorarea termenuh
pentru eliberarea certificatelor de rcalizare a producliei ag
pentru eliberarea notificdrilor privind inilierea activitdlilor
eliberarea pldcutelor pentru cdrule - 40 lei ;
participarea la licitatiile expuse pentru arendd si vin
publica - 600 lei perfizru persoanele fizice gi 1200 rei pentru
- participareala licitatiile publice prin achizitiile publ ice 2
Sursa de acoperire :
00621 | 0 69 0 I Aparatul primaruilui
P 1F3/0 I I I/AUTORTTATT LEGTSLATTVE
$r EXECUTTVE
cod eco 142310 'olncasdri de la prestarea serviciilor cu platd
La elaborarea proiectului de decizie .,Cu privire
a
prestarea serviciilor cu platd populaliei pentru anul 2
prevederile art. 6 lit ,,h", atrt. 35 alin. 4
art 37 alin.
22.12.2017 ,,Cu privire la actele normative',, art. 2g aIi

la

gi

17,,Irfiegritd1i .
Proiectul de decizie 'ocu privire la aprobarea pldlilor pe
cu platd populaliei pentru anul 2019,', se prezintd c
specialitate pentru avizare qi aprobare in gedin{d.
Primar hll
IonCrelu
Contrasemnat :
\Ftt'
Tatiana Titca

tarea serviciilor cu platd

10 lei;

i

local - 50 lei;

imdriei - 5001ei;
i de inregistrare- 5001ei;
icole - 50 lei;
de comerf - 100 lei;

bunurilor proprietate
e juridice;

:a plSlilor pentru
19",
s-a Jinut cont de
ale Legii Nr.100 din
3al Leeii Nr.82 din

2 5 .0 5 .20

l,*,1-,1#
'."i.
\i' -''.'i

toH**"d

Serghei Mun

prestarea serviciilor

isiilor consultative

de

