JUDEłUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA

ANEXĂ nr. 1 la Hotărârea nr. ________/2014
CU PRIVIRE LA TAXELE SPECIALE LOCALE PE ANUL 2014

TAXE

SUMA

Taxa pentru închirierea Cabanei Csipkes

150 lei

Taxa pentru închirierea Căminelor pentru
nunŃi – veselă:

1 lei / persoană – veselă

- Căminul Cultural sat Zăbala
- Căminul Cultural sat Pava
- Căminul Cultural sat Tamaşfalău
- Căminul Cultural sat Surcea
Taxă de divorŃ

300 lei
150 lei
300 lei
250 lei
500 lei

Taxă xerox

0,50 bani

Taxa pentru închirierea Căminelor pentru
pomeni – veselă
Taxa pentru organizarea de manifestări cu
muzică
Taxa PSI

0,50 lei / persoană – veselă
100 lei

Taxa de vidanjare

40 lei / cursă

Taxa de scoaterea apei din fântâni cu
motopompă
Taxa de închiriere a buldo-excavatorului
Taxa de închiriere remorcă cu tractor

15 lei / oră – pers. Fizică
30 lei / oră – pers. Juridică
80 lei / oră – pers. Fizică
100 lei / oră – pers. Juridică
30 lei / oră

Taxa gloabă

150 lei / cap de animal

Taxa comerŃ stradal

15 lei / persoană / zi

Taxa de drum

7 lei / mc volum brut /
partidă pe drumurile
comunale

1 lei / lună / familie

GARANłIE
(care se restituie)
100 lei

200 lei

200 lei

Taxa de şedere la sauna din Peteni

5 lei / zi / persoane adulte

Taxa pentru eliberarea plăcuŃe de
înregistrare a vehiculelor pentru care nu
există obligaŃia înmatriculării
Moped
CăruŃă
Tractor
Taxă de parcare pentru taxiuri

18 lei/ buc
19 lei/ buc
35 lei – 2 buc
200 lei/an

TAXE SPECIALE LOCALE PENTRU UTILZAREA SĂLII DE SPORT

 În perioada 1 mai – 31 octombrie
 60 lei / oră în cazul activităŃilor sportive pe echipe
 20 lei / oră în cazul activităŃilor individuale sau perechi ( între 2 – 4 persoane)

 În perioada 1 noiembrie – 30 aprilie
 70 lei / oră în cazul activităŃilor sportive pe echipe
 30 lei / oră în cazul activităŃilor individuale sau perechi ( între 2 – 4 persoane)

 Pentru pensionari şi elevi se acordă o reducere de taxă de 50%

 SolicitanŃii pot beneficia de abonamente lunare pentru perioade minime de 4 oră / lună
 160 lei / lună pentru activităŃi sportive pe echipe ( perioada 1 mai – 31 octombrie)
 200 lei / lună pentru activităŃi spoaritve pe echipe ( perioada 1 noiembrie – 30 aprilie)
 60 lei / lună pentru activităŃi individuale sau perechi ( perioada 1 mai – 31 octombrie)
 80 lei / lună pentru activităŃi individuale sazu perechi ( perioada 1 noiembrie – 30
aprilie)

