
Anexa nr. 2                                                     
TAXE SPECIALE  

 
ANUL FISCAL 2017 

                                                                                                                                        
Nr. 
Crt. 

Denumirea taxei  Nivelul stabilit 
al taxei în anul 

2016   lei  
rol/ ron) 

Nivelul STABILIT DE HCL  
al  taxei în anul 2017 lei 

ron) 

Denumirea 
compartimentulu
i de specialitate 
care presteaza 
serviciul taxabil 

1  
                   Taxa  gloaba 
- pentru bovine si cabaline adulte 
- pentru tineret bovin si cabalin 
-pentru ovine si caprine adulte 
-pentru tineret ovin si caprin  

 
 

         80 ron/cap 
         50 ron/cap 
         30 ron/cap 
        10  ron/ cap 

 

 
 

         80 ron/cap 
         50 ron/cap 
         30 ron/cap 
        10  ron/ cap 

 

 
 

Serviciul  
Taxe si impozite 

2.     Taxa apa 
 
 
 
 
Taxa racordare la reteaua publica de 
apa 

20 lei / pers / fizica 
 

200 lei / S.C 
 
 

50 lei / racord 
  

36 lei / pers / fizica/AN 
 

200 lei / S.C pentru fiecare 
punct de lucru in parte 

 
 

50 lei / racord 
 

 
Serviciul  

Taxe si impozite 

3. Taxa inchiriere sala 
 camin cultural 
 

 
700 lei/zi 

  
700 lei / zi/24 ore- nunti 

350 lei /12 ore- botez 
30 lei/ora-  

spectacole pe linie sociala, 
culturala 

 
    
 
 

Camin cultural 

 
vor fi scutite de la plata 

inchirierii salii Caminului 
Cultural organizarea de 

adunari generale, serbari si 
pomeni 

     
4. Taxa  de pasunat pt. Suprafata .aflate pe 

raza administrativ terit. A localit. Barsesti 
apartinand Prim. Barsesti . 
Taxa pasunat pt terenurile aflate in afara 
localit . ( ex. Mordanu )  

 
 

                      500 
lei / ha 

 
50 lei/ ha 

 
 

           500 lei / ha 
 

50 lei/ ha  
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5 Taxa pentru utilizarea temporara a 
locurilor publice pentru : 
 vanzarea produselor de orice fel din : 

- vehicule mari si ARO cu 
remorca 

- autoturisme 
- carute 
- pentru folosirea meselor si 

platourilor din targ 
- pentru comert ambulant 

pentru vanzarea de animale : 
- taurine si cabaline adulte 
- tineret bobin si cabalin 
- ovine , caprine, 
-  porcine 
 

pentru ocuparea locurilor necesare 
vanzarii produselor rezultate din activitati 
autorizate pe cont propriu 
pentru ocuparea locurilor publice 
necesare vanzarii obiectelor de ocazie 
 

 
 
 

       15 lei/ zi 
 10 lei / zi 

5 lei / zi 
 

2 lei / mp ocupat 
15 lei/ pers/ zi 

 
5 lei/ cap 

3 leu/ cap 
1 leu/ cap/caprine 

si ovine  
2 lei / cap /porcine 

 
 

5 lei / mp / zi 
 
 

5 lei/mp/zi 

 
 
 

15 lei/ zi 
 10 lei / zi 

5 lei / zi 
 

2 lei / mp/ocupat/zi 
15 lei/ pers/ zi 

 
5 lei/ cap 

3 leu/ cap 
1 leu/ cap/caprine si ovine  

2 lei / cap /porcine 
 
 

5 lei / mp / zi 
 
 

5 lei/mp/zi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Serviciul 
Taxe si impozite 
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