ANEXA NR.3
TAXELE SPECIALE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2010
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crt.
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2

COMPARTIMENTUL CARE PRESTEAZĂ SERVICIUL TAXABIL
DENUMIREA TAXEI SPECIALE
1.
STARE CIVILA
a)taxă oficiere căsătorii în zilele de repaus săptamânal
- in incinta primariei
- in alt loc conform solicitarii contribuabilului

SERVICIUL SALVAMONT
Taxă salvamont:
a)pentru transport cablu

UM

NIVELUL TAXEI
pentru ANUL 2009

NIVELUL TAXEI
pentru ANUL 2010

2.

3.

4.

Lei

Lei/
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SERVICIUL D.A.D.P
a.Taxă ecologizare spatii verzi,.malurile raurilor,domeniu publicprivat
- de la populaţie cu exceptia persoanelor cu handicap grav sau
accentuat,invalizi de grad I şi II,veterani de război , văduve de război
şi văduvele veteranilor de război nerecăsătorite,deportaţii,pensionarii
b. Taxa salubrizare pentru persoanele fizice nu au incheiat un
contract de prestari servicii pentru serviciile de salubrizare –
colectarea,transport,depozitare gunoi menajer

a.1) “Pârtie Telescaun”
- 0,5% din veniturile lunare încasate pe
transportul pe cablu;
a.2)“Pârtie Parc”:
-instalaţie teleschii
500lei/lună-4 luni dec.- mart.;
-instalaţie baby schi
300lei/lună-4 luni dec.- mart.;
b.1-pct.
de
închiriere
material
sportiv180lei/lună-4luni.dec.-mart.;
b.2 - 0,5% din veniturile încasate din servicii
turistice cazare agrement

b)pentru servicii turism
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a.1 0,5% din veniturile lunare încasate
pe transportul pe cablu.când membrii
salvamont sunt scutiţi de la plata c.val
biletului de transport,în caz contrar se
aplică pt. lunile dec-febr. taxa de la
pct.a2
a.2 - Instalatie telescaun 1500 lei
- instalaţie teleschii 700 lei
- instalaţie baby schi 450lei
b.1 -pct. de închiriere material sportiv150lei/ lună dec-febr
b.2 -0,5% din veniturile încasate din
servicii turistice (cazare,masa, transport,
agrement)
6

scutit
lei/
pers/
luna

-

-tariful pentru o persoana aferent
colectarii deseurilor menajere, majorat
cu 30%.

NOTĂ
- Taxele speciale, instituite potrivit legii, constituie venituri cu destinaţie specială, fiind utilizate pentru funcţionarea serviciilor publice pentru care au fost înfiinţate (cheltuielile curente de
întreţinere si funcţionare a serviciilor publice respective).
- Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice si juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
- Constatarea, stabilirea şi urmărirea încasării taxelor se realizează prin compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Vatra Dornei –pt.taxa de la pct. 1 şi pct. 2 şi
D.A.D.P. pct. 3
Persoanele fizice si persoanele juridice plătitoare de taxe speciale sunt obligate să achite contravaloarea taxei speciale, astfel:
-taxa oficiere căsătorie: anterior prestării serviciului taxabil - pct.1;

-taxa salvamont: unităţile de cazare, prestări servicii turistice şi cele prestatoare de transport pe cablu au obligaţia de a depune declaraţii de impunere, privind constituirea taxei
salvamont şi de a vira taxa salvamont la bugetul local, lunar, până la data de 20, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa salvamont de la persoanele beneficiare a
serviciilor de turism, respectiv contravaloarea transportului pe cablu pct.2 ; nedepunerea lunară a declaraţiilor de impunere privind taxa salvamont se sancţinează cu amenda prevăzute
la Cap.XIII- sancţiuni, art.294, alin.3 , respectiv art.294,alin. 6 din prezenta hotărâre
- taxa ecologizare şi taxa salvamont conform regulamentului aprobat de consiliul local pct.3

