ANEXA NR.1

1.IMPOZITUL PE CLADIRI
Art.251,alin.3 privind Codul Fiscal stabileste:
In cazul PERSOANELOR FIZICE , impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de
impozitare de 0.1% la valoarea impozabila a cladirii.
Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este
amplasata cladirea.
Valorile impozabila stabilite prin H.G.1309/27.12.2012 sunt cuprinse mai jos:
Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din
orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/chimic
- cu instalatii de apa,canalizare,electrice si incalzire.........................................................935 lei/mp
- fara instalatii de apa,canalizare,electrice si incalzire.......................................................555 lei/mp
Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau
din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic .
- cu instalatii de apa,canalizare,electrice si incalzire..........................................................254 lei/mp
- fara instalatii de apa,canalizare,electrice si incalzire.......................................................159 lei/mp
Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice
alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic .
- cu instalatii de apa,canalizare,electrice si incalzire...........................................................159lei/mp
- fara instalatii de apa,canalizare,electrice si incalzire.......................................................143 lei/mp
Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din
valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.
- cu instalatii de apa,canalizare,electrice si incalzire............................................................95 lei/mp
- fara instalatii de apa,canalizare,electrice si incalzire.........................................................63 lei/mp
In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol
si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta,in oricare dintre tipurile de cladiri prevăzute la lit. A - D
- cu instalatii de apa,canalizare,electrice si incalzire(conditii cumulative)............75%din suma care
s-ar aplica cladirii
- fara instalatii de apa,canalizare,electrice si incalzire........................................... 75%din suma care
s-ar aplica cladirii.
In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol,la demisol
si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de
cladiri prevăzute la lit. A – D.
- cu instalatii de apa,canalizare,electrice si incalzire..............................................50%din suma
care s-ar aplica cladirii
- fara instalatii de apa,canalizare,electrice si incalzire......................................... 50%din suma care
s-ar aplica cladirii.
Valoarea impozabila se ajusteaza in functie de coeficientul de corectie dupa cum urmeaza :
-VALEA LUNGA rangul localitatii IV, zona A, coeficient corectie 1,10
-LUNCA, LODROMAN,TAUNI,FAGET,GLOGOVET rangul localitatii V, zona B, coeficient
corectie 1,00.
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IMPOZITUL PE CLADIRI DATORATE DE PERSOANELE JURIDICE
Impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de
inventar a cladirii.
-alin.2-cota de impozitare pentru anul 2013 este de 1,5%, iar rezultatului i se aplica o crestere de 10%
conform art.287
-alin.4-valoarea impozabila se reduce cu 15% in cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata
integral pe calea amortizarii.
-alin.6 În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte :
a) 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă;
b) 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă si
se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la
sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare.
2.IMPOZITUL PE TEREN
Art.256 alin.2-6 privind Codul Fiscal stabileste :
Impozitul pe teren precum si taxa pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati
de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului.
IMPOZITUL PE TERENURI SITUATE IN INTRAVILANUL LOCALITATII =
TERENURI CU CONSTRUCTII (persoane fizice si juridice)
Rangul localitatii
-terenuri situate in zona A
-terenuri situate in zona B

IV
889 lei/ha

V
534 lei/ha

IMPOZITUL PE TERENURI SITUATE IN INTRAVILAN
Orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii
VALEA LUNGA

LUNCA, TAUNI,FAGET
LODROMAN,GLOGOVET

zona A(lei/ha)
31
23
23
51
58
31
17
x
x

-Teren arabil
-Pasune
-Fanete
-Vie
-Livada
-Padure sau alt teren
-Teren cu ape
-Drumuri si cai ferate
-Neproductiv

IMPOZITUL PE TERENURI AMPLASATE IN EXTRAVILAN
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zona B(lei/ha)
21
19
18
35
46
21
13
x
x

TAUNI,FAGET

VALEA LUNGA
LODROMAN,GLOGOVET

zona A(lei/ha)
-Teren cu constructii
34
-Arabil
55
-Pasune
31
-Fanete
31
-Vie pe rod
61
-Vie pana la intrarea pe rod
x
-Livada pe rod
62
-Livada pana la intrarea pe rod
x
-Padure sau alt teren
18
-Padure in varsta de pana la 20 ani si cu rol de protectie x
-Teren cu ape altele decat cele piscicole
7
-Teren cu amenajari piscicole
37
-Drumuri si cai ferate
x
-Neproductiv
x

LUNCA,

zona B(lei/ha)
28
48
26
26
53
x
53
x
14
x
5
31
x
x

3.IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art.263, alin.2 privind Codul Fiscal stabileste :
In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se
calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm 3 sau
fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
I.AUTOVEHICULE INMATRICULATE
________________________________________________________________________________
Tipuri de autovehicule sau fractiune din aceasta
lei/200 cm3
________________________________________________________________________________
1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de
pana la 1600 cm3 inclusiv
8
3
3
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm si 2000 cm inclusiv
18
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv
72
3
3
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm si 3000 cm inclusiv
144
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3
290
6. Autobuze, autocare, microbuze
24
7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv
30
8. Tractoare inmatriculate
18
II.AUTOVEHICULE NEINMATRICULATE
Tipuri de autovehicule sau fractiune din aceasta
1.Vehicule cu capacitate cilindrica :
1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3
1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3
2.Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

lei/200 cm3
4
6
150

Art.263, alin.4 privind Codul Fiscal stabileste :
În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone,
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
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I. Vehicule cu două axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
5. Masa de cel putin 18 tone
II. Vehicule cu trei axe
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
7. Masa de cel putin 26 tone
III. Vehicule cu patru axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
6. Masa de cel putin 32 tone

Axe motoare cu sistem de suspensie
pneumatică sau echivalente
recunoscut

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

0
133
367
517
517

133
367
517
1169
1169

133
231
474
615
947
947
947
X
615
623
973
1545
1545
1545

231
474
615
947
1472
1472
1472
X
623
973
1545
2291
2291
2291

Art.263, alin.4 privind Codul Fiscal stabileste :
În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de
transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Axe motoare cu sistem de
suspensie pneumatică sau echivalente
recunoscut
I. Vehicule cu două axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
5. Masa de cel putin 18 tone
II. Vehicule cu trei axe
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
7. Masa de cel putin 26 tone
III. Vehicule cu patru axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
6. Masa de cel putin 32 tone

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

0
133
367
517
517

133
367
517
1169
1169

133
231
474
615
947
947
947
X
615
623
973
1545
1545
1545

231
474
615
947
1472
1472
1472
X
623
973
1545
2291
2291
2291

Art.263, alin.6 privind Codul Fiscal stabileste :
In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de
autovehicule prevazuta la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma
corespunzatoare din tabelul următor:
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_________________________________________________________
|
Masa totala maxima autorizata
Taxa lei /an
|____________________________________________|_____________|
| a) Pana la 1 tona inclusiv
|
9.00
|____________________________________________|_____________|
| b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone
|
34.00
|____________________________________________|_____________|
| c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
|
52.00
|____________________________________________|_____________|
| d) Peste 5 tone
|
64.00
|____________________________________________|_____________|

|
|
|
|
|

4. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR
Art.267,alin.(1) privind Codul Fiscal stabileste :
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban, este egala cu suma stabilita de
consiliul local in limitele prevazute in tabelul urmator :
Art.267 alin.(1)

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) Până la 150 m², inclusiv
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv
f) Peste 1.000 m²
Art.267 alin
(8)
Art.267 alin.(4)
Art.267 alin.(5)

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări
Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare
de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta
autorizatie de construire,
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi,
căsuţe sau rulote ori campinguri
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete,
cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi
pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi
reclamelor
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă
construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei
construcţii
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii
de construire

Art.267 alin.(13)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune cablu
Taxa
pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de
urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de
specialitate din cadrul consiliului judeţean
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

NIVELURILE PROPUSE
ÎN ANUL FISCAL 2014
Taxa, în lei
6
7
9
12
14
14 + 0,01 lei/m² pentru fiecare
m2 care depăşeşte 1.000 m²
1% din valoarea autorizata a
lucrarilor
8 lei pentru fiecare m2 afectat
3% din valoarea autorizată a
lucrărilor de organizare de
şantier
2% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţie.
8 lei pentru fiecare m2 de
suprafaţă ocupată de
construcţie
1% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţie,
inclusiv instalaţiile aferente.
0,1% din valoarea impozabilă
a construcţiei
30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului
sau a autorizaţiei iniţiale.
13 lei, inclusiv, pentru fiecare
racord
15 lei
9 lei

Art.267,alin.(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a
fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor
constructii.
Art.267,alin.(15) In cazul unei autorizatii de construire emise pentru o persoana fizica, valoarea reala
a lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica decat valoarea impozabila a cladirii.
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Art.268 privind Codul Fiscal stabileste :
TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR PENTRU A DESFASURA O
ACTIVITATE ECONOMICA SI A ALTOR AUTORIZATII SIMILARE

Art. 268 alin.(11)
Art.268 alin.(2)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice:
1. în mediul rural
14
Taxa viza anuala pentru autorizatiile pentru desfasurarea activitatilor
economice
7
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare
20
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de 32, inclusiv, pentru fiecare m2
pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale
sau fracţiune de m2
Taxa pentru eliberarea certificatului de producător
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţii de alimentaţie publică

40
2.000

5.TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
Art.271, alin.2 privind Codul Fiscal stabileste :
-In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana isi desfasoara activitatea:
-In cazul oricarui alt panou sau afisaj pentru reclama si publicitate :

32 lei/mp
23 lei/mp

6.IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art.275, alin.2 privind Codul Fiscal stabileste :
Impozitul pe spectacole se stabileste pentru fiecare zi de manifestare artistica sau de activitate
distractiva, prin inmultirea numarului de metri patrati ai suprafetei incintei videotecii sau discotecii cu
suma stabilita de consiliul local, astfel:
a) in cazul videotecilor, suma este de 2 lei/mp
b) in cazul discotecilor, suma este de 3 lei/mp.
7.SANCTIUNI
PERSOANE FIZICE
NIVELURILE
PROPUSE
ANUL FISCAL
2014

a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6),
art. 259 alin. (6) , art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2),
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin.
(6) art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2),
d) refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la art. 295^1,
precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

PERSOANE JURIDICE
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100
280
300

NIVELURILE
PROPUSE
ANUL FISCAL
2014

a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6),
art. 259 alin. (6) , art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2),
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin.
(6) art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2),
d) refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la art. 295^1,
precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

300
840
900

8.ALTE IMPOZITE SI TAXE, TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Art.283, privind Codul Fiscal stabileste :
(1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene, după
caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor,
caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea.
(2) Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor
destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde
acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător.

Taxa anuală pentru vehicule lente
Taxa eliberare certificat atestare ficala privind impozitele si taxele locale persoane fizice
Taxa eliberare certificat atestare ficala privind impozitele si taxele locale persoane juridice
Taxa eliberare documente din dosarele fiscale existente in arhiva Directiei Economice
Taxa pentru serviciile puse la dispozitia cetatenilor cu ocazia ceremoniei de oficiere a casatoriei in
zilele de sambata, duminica si sarbatori legale
Eliberarea certificatelor, adeverintelor si a orcaror altor inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o
situatie cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal
Certificare(transcrierea)transmisiunii proprietatii asupra animalelor,/capanimal in bilete de propriet:
-pentru animale sub 2 ani
-pentru animale peste 2 ani
Inregistrarea la cerere in actele de stare civila a scimbarii numelui si a sexului
Inregistrarea la cerere in actele de stare civila a desfacerii casatoriei
Transcrirea la cerere in registrele de stare civila romane a actelor de stare civila intocmite de
autoritatiile straine
Reconstituirea si intocmirea ulterioara la cerere a actelor de stare civila
Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute sustrase distruse sau deteriorate
Taxa extrajudiciara de timbru pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala
Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice
Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul obţinerii de venit
Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor
a)autovehicule si remorci cu masa totala max. autorizata pana la 3.500 kg inclusiv
b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg
Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent
sau temporar
Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza L.18/1991

9.ALTE TAXE LOCALE
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NIVELURILE
PROPUSE
ANUL FISCAL 2014
145
4
10
2
-

1
1
2
4
12
2
2
2
2
2
20
20
60
145
9
414
15

TARIFUL DE BAZA LUNAR AL CHIRIEI (lei/mp)
HG nr.
Categoria suprafetelor
Tariful de baza
310/28.03.2007,
(lei/mp/luna)
art. 1 si 2
Suprafata locuibila
0.84
Suprf. Antreului, tindei, verandei, culuarului, bucatariei, chinetei, oficiului,
0.34
Debaralei,camarii, camerei de baie, WC
Suprafata teraselor, pivnitelor, boxelor, logiilor, spalatoriilor, uscatoriilor
0.19
Suprafata garajelor
1.27
Suprafata dotarilor speciale: piscina, sauna, sera, crama etc
1.27
Suprafata anexelor gospodaresti aferente din mediul rural
0.02
Suprafata teren pentru curti si gradini aferente suprafetelor locative din comune
0.02
-Taxa chirie teren cu alta destinatie decat cea de locuinta, terenuri care constituie domeniul public
sau privat al Comunei Valea Lunga :
-chirie gradini
0.02
-chirie teren arabil
0.02
-chirie fanete
0.02
-chirie teren sub chiosc
1.00
-spatii cu alte destinatie decat locuinte
2.60
-Taxa vanzare stradala
10.00
-Taxa animale mici(porci, ovine,etc)
2.00
-Taxa animale mici(bovine,cabalie,etc)
2.50
-Taxa animale mari(porci, ovine,etc)
3.50
-Taxa animale mari(bovine,cabalie,etc,etc)
3.50
-Taxa material lemons – mc
20 lei/zi
-Taxa cereale –to
12 lei/zi
-Taxa viza strainatate
10.00 lei
-Taxa depozitare temporara de materiale pe domeniul public
2 lei/mp/zi
-Taxa ocuparea temporara a domeniul public
2 lei/mp/zi
-Taxa pentru servicii de copiat Xerox
0.50 lei/pagina
Taxe inregistrare si inmatriculare :
- tractoare
80 lei
- mopeduri,remorci,carute
25 lei
- Taxa închiriere camin cultural Valea Lungă
- pentru nuntă
1000 lei
- pentru pomană
100 lei
- pentru reunine, botez şi alte evenimente
150 lei
- Taxa închiriere cămin cultural Lunca
- pentru nuntă
600 lei
- pentru pomană
100 lei
- pentru reunine, botez şi alte evenimente
150 lei
- Taxa închiriere cămin cultural Tăuni
- pentru nuntă
400 lei
- pentru pomană
100 lei
- pentru reunine, botez şi alte evenimente
150 lei
- Taxa închiriere cămin cultural Glogoveţ şi Lodroman
- pentru nuntă
250 lei
- pentru pomană
50 lei
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- pentru reunine, botez şi alte evenimente
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150 lei

