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Dnclztn

6/s

din 18 decembrie2020
Cu privire la aprobarea p fitror pentru
prsetarea scrviciilor cu pla
populafiei pentru arlul 2021.
In corespundere cu art.
iocalb nr.436-XVI din 28.12
avind avizui pozitiv al C
Fi*anfe gi Buget, consiliui
DECIDE :

'1.

Se aprobd

pentru anul 202I:

pl6{i

pentru prestare{ serviciilor cu plat6 populaliei,

-

pentru eliberarea caracter
pentru inregistrarea gi li
pentru eliberarea bordero
pentru eliberarea din arhi
pentru oficierea inregistr
pentru inregistrarea c
pentru eliberarea cerlifi
pentru eliberarea notific
eliberarea plbculelor pent
participarea la licitatiile
publica - 500 lei pentru pers
- participaiea la licitatiile pu
2. Veniturile din taxele
incaseazd la venituri, o,cod
la cheltuieii cod ,,eco 336 11
de uz gospodhr.esc'o in cadrul

icilor - 50 lei;
idarea gospoddriilor lardlreqti - 10 lei;
lui de calcul - 50 lei;
a copiei deciziilor consiliului local - 100 lei;
ii cSsdtoriilor - 100 lei:
:iilor cu iegire inafara se{iului primdriei - 500 lei;
rlor de realizarc a producliei agricole - 50 lei;
lor privind inilierea activiltatrilor de comeiJ - 100 lei;
r cdrule - 40 lei ;
xpuse pentru arenda si Minzarea bunurilor proprietate
mele fizice gi 1200 lei peftru persoana juridice;
ice prin achizitiile publide - 200 lei;
ocale de prestare a
ferviciilor c6tre populalie, se
t I42 310-Incas6ri de la p[estarea serviciilor Cu platd,' gi
-Procurarea rechizitelor de birou, materiare si obiecte
\paratului primarului.
3. Responsabilitatea ac mulSrii plSJilor locale p{ntru prestarea serviciilor
cu
platd populaliei, se pune in seama secretarului comlrnei, care
le va depune pe
conturile bancare corespun
rare, in terrnenii prevdzu{] de legislalia in vigoare.
4. Controlul indeplinirii rrevederilorrprezerrtei d{cizii, ?l va asigur.a primarul
comunei Dl Ion Crelu.
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Pregedintele gedin{ei
Secretar interimar al con

insus Valeriu
nteanu Serghei

