ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL COAŞ

ANEXA
la HCL nr.55 din 31.12.2012
astfel cum a fost modificata prin HCL nr. 8/31.01.2013

TABLOUL
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013
I.

Codul fiscal - titlul IX ‘’Impozite şi taxe locale’’
CAPITOLUL II
Impozitul şi taxa pe clãdiri

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pãtrat de suprafaţã construitã desfãşuratã la clãdiri, în cazul persoanelor fizice
Art. 251 alin. (3)
Valoarea impozabilă
Tipul clădirii
-lei/m2-

A. Clãdire cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cãrãmidã arsã sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
B. Clãdire cu pereţii exteriori din lemn, din piatrã
naturalã, din cãrãmidã nearsã, din vãlãtuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic
C. Clãdire-anexã cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cãrãmidã arsã sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
D. Clãdire-anexã cu pereţii exteriori din lemn, din
piatrã naturalã, din cãrãmidã nearsã, din vãlãtuci sau
din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi
adresã încãperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la
mansardã, utilizate ca locuinţã, în oricare dintre tipurile
de clãdiri prevãzute la lit. A - D

Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
încălzire(condiţii
cumulative)

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
încălzire

935

555

254

159

159

143

95

63

75% din suma care s-ar
aplica clãdirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresã
încãperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la
50% din suma care s-ar
mansardã, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinþã, aplica clãdirii
în oricare dintre tipurile de clãdiri prevãzute la lit. A - D

1

75% din suma care s-ar
aplica clãdirii

50% din suma care s-ar
aplica clãdirii

În cazul persoanelor juridice impozitul pe clădiri se va calcula aplicînd cota de impozitare de 1% asupra
valorii de inventar a clădirii ( art.253 alin.(2) din C.fiscal)
a).in cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată , cota impozitului pe clădiri se stabileşte la
10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, care
se aplică la valoarea de inventar a clădirii inregistrate in contabilitatea persoanei juridice;
b).in cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată , cota impozitului pe clădiri se stabileşte la
30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă care
se aplică la valoarea de inventar a clădirii inregistrate in contabilitatea persoanei juridice; ( art.253
alin.(6) din C.fiscal)
Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri

Art. 252. - (1) Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri,
majorat dupa cum urmeaza:
a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.
(2) Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.
(3) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina
in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de
proprietar.
(4) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de
specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora
sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate
prin hotarare a Guvernului."

CAPITOLUL III
Impozitul şi taxa pe teren
Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii
Art. 258 alin. (2)
Zona în
cadrul
localităţii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitãţi
-lei/haIV
V
711
534
348
178
Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan
- orice altã categorie de folosinţã decât cea de terenuri cu construcţii -

B
D

Art. 258 alin. (4)
- lei/ha Nr.crt.
1
2
3
4
5
6

B
21
19
19
35
46
21

Zona/Categoria de folosinţă
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestiera

2

D
15
13
13
19
28
15

7
8
9

Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

13
X
X

X
X
X

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan
Art. 258 alin. (6)
- lei/ha Nr.
crt.
1
2
3
4
5
5.1

Zona/Categoria de folosinţă

B

D

Teren cu construcţii
Teren arabil
Pãşune
Fâneaţã
Vie pe rod, alta decât cea prevãzutã la nr. crt.
5.1
Vie pânã la intrarea pe rod

28
48
26
26
53

22
42
20
20
48

x

x

Livadã pe rod, alta decât cea prevãzutã la nr.
53
crt. 6.1
Livadã pânã la intrarea pe rod
6.1
x
Pãdure sau alt teren cu vegetaţie forestierã, cu
7
14
excepţia celui prevãzut la nr. crt. 7.1
Pãdure în vârstã de pânã la 20 de ani şi pãdure
7.1
x
cu rol de protecţie
Teren cu apã, altul decât cel cu amenajãri
8
5
piscicole
Teren cu amenajãri piscicole
8.1
31
Drumuri
şi
cãi
ferate
9
x
Teren neproductiv
10
x
CAPITOLUL IV
Impozitul pe mijloacele de transport
Art. 263 alin. (2)
Nr.
crt
Mijloace de transport cu tracţiune mecanicã
6

Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindricã de pânã la
1.600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv
2
Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv
3
Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv
4
Autoturisme cu capacitatea cilindricã de peste 3.001 cm3
5
Autobuze, autocare, microbuze
6
Alte vehicule cu tracţiune mecanicã cu masa totalã maximã autorizatã de pânã la 12
7
tone inclusiv
Tractoare înmatriculate
8
II Vehicule inregistrate
Vehicule cu capacitate cilindrica:
1
Vehicule cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3
1.1.
1

3

48
x
8
x
1
26
x
x

- lei/200 cm3
sau fracţiune
din aceasta 8
18
72
144
290
24
30
18
lei/200cm3
4

Vehicule cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3
1.2.
6
Vehicule fara capacitate cilindrica neevidentiata
2
75 lei/an
Art. 263 alin. (4)
Autovehicule de transport marfã cu masa totalã maximã autorizatã egalã sau mai mare de 12 tone
Impozitul (lei/an)

Numãrul de axe si greutatea bruta maximã admisa

Ax(e) motor
(oare) cu
sistem de
suspensie
pneumaticã
sau
echivalentele
recunoscute

Alte
sisteme de
suspensie
pentru
axele
motoarelor

două axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
0
133
Masa de cel puţin de 13 tone, dar mai mică de 14 tone
133
367
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
367
517
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
517
1.169
Masa de cel puţin18 tone
517
1.169
II
3 axe
1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
133
231
2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
231
474
3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
474
615
4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
615
947
5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
947
1.472
Masa
de
cel
puţin
25
tone,
dar
mai
mică
de
26
tone
6
947
1.472
7 Masa de cel puţin 26 de tone
947
1.472
III
4 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
615
623
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
623
973
3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
973
1.545
4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
1.545
2.291
5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
1.545
2.291
6 Masa de cel puţin 32 de tone
1.545
2.291
Art. 263 alin. (5)
Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfã cu masa
totalã maximã autorizatã egalã sau mai mare de 12 tone2
I

1
2
3
4
5

Impozitul (lei/an)

Numãrul de axe si greutatea bruta maximã admisa

I

2+1 axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

4

Ax(e) motor
(oare) cu sistem
de suspensie
pneumaticã sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele
motoarelor

0
0
0

0
0
60

4
5
6
7
8
9
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
III
1
2
3
IV
1
2
3
4
V
1
2
3
4

Masa de cel puţin 18 tone, dar
Masa de cel puţin 20 tone, dar
Masa de cel puţin 22 tone, dar
Masa de cel puţin 23 tone, dar
Masa de cel puţin 25 tone, dar
Masa de cel puţin 28 de tone
2+2 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar
Masa de cel puţin 25 tone, dar
Masa de cel puţin 26 tone, dar
Masa de cel puţin 28 tone, dar
Masa de cel puţin 29 tone, dar
Masa de cel puţin 31 tone, dar
Masa de cel puţin 33 tone, dar
Masa de cel puţin 36 tone, dar
Masa de cel puţin 38 tone
2+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar
Masa de cel puţin 38 tone, dar
Masa de cel puţin 40 tone
3+2 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar
Masa de cel puţin 38 tone, dar
Masa de cel puţin 40 tone, dar
Masa de cel puţin 44 de tone
3+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar
Masa de cel puţin 38 tone, dar
Masa de cel puţin 40 tone, dar
Masa de cel puţin 44 de tone

mai mică de 20 tone
mai mică de 22 tone
mai mică de 23 tone
mai mică de 25 tone
mai mică de 28 tone

60
137
320
414
747
747

137
320
414
747
1.310
1.310

mai mică de 25 tone
mai mică de 26 tone
mai mică de 28 tone
mai mică de 29 tone
mai mică de 31 tone
mai mică de 33 tone
mai mică de 36 tone
mai mică de 38 tone

128
299
491
721
871
1.429
1.984
1.984
1.984

299
491
721
871
1.429
1.984
3.012
3.012
3.012

mai mică de 38 tone
mai mică de 40 tone

1.579
2.197
2.197

2.197
2.986
2.986

mai mică de 38 tone
mai mică de 40 tone
mai mică de 44 tone

1.395
1.937
2.679
2.679

1.937
2.679
3.963
3.963

mai mică de 38 tone
mai mică de 40 tone
mai mică de 44 tone

794
960
1.434
1.434

960
1.434
2.283
2.283

Art. 263 alin. (6)
Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totalã maximã autorizatã

Impozit
- lei -

a) Pânã la o tonã inclusiv
b) Peste o tonã, dar nu mai mult de 3 tone
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) Peste 5 tone
Art. 263 alin. (7)
Mijloace de transport pe apã
1. Luntre, bãrci fãrã motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
2. Bãrci fãrã motor, folosite în alte scopuri
3. Bãrci cu motor
4. Nave de sport şi agrement*)
5. Scutere de apã

5

9
34
52
64

21
56
210
între 0 şi 1119
210

CAPITOLUL V
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) pânã 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. (4)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavãri
Art. 267 alin. (7)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine,
spaţii de expunere, situate pe cãile şi în spaţiile publice, precum şi pentru
amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor
Art. 267 alin. (11)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrãrile de racorduri şi
branşamente la reţelele publice de apã, canalizare, gaze, termice, energie
electricã, telefonie şi televiziune prin cablu
Art. 267 alin. (12)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de cãtre comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de cãtre primari sau de structurile de specialitate din
cadrul consiliului judeţean
Art. 267 alin. (13)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclaturã stradalã şi adresã
Art. 268 alin. (1) şi ( 11)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfãşurarea
În mediul rural
unei activitãţi economice şi taxa de viză anuală
Art. 268 alin. (2)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare (autorizaţii sanitare de
funcţionare)
Art. 268 alin. (3)
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe
alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale
Art. 268 alin. (4)
Taxa pentru eliberarea certificatului de producãtor
Art. 268 alin. (5)

- lei 3
3,5
4,5
6
7
7 + 0,005 lei/m2
pentru fiecare m2 care
depãşeşte 1.000 m2
8 lei
pentru fiecare m2 afectat
8 lei
pentru fiecare m2 de
suprafaţã ocupatã de
construcţie

13 lei
pentru fiecare racord

15

9
15
din care 50%taxa de viză
15

30
pentru fiecare m2 sau
fracţiune de m2
30

150
Taxa pentru eliberarea/vizarea anualã a autorizaţiei privind desfãşurarea
activitãţii de alimentaţie publicã

CAPITOLUL VI

6

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamã şi publicitate
Taxa pentru afişaj în scop de reclamã şi publicitate:

Art. 271 alin. (2)

lei/m2 sau fracţiune de m2
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care
32
persoana deruleazã o activitate economicã
b) în cazul oricãrui alt panou, afişaj sau
structurã de afişaj pentru reclamã şi
23
publicitate
CAPITOLUL VII
Impozitul pe spectacole
(se ajusteaza conf.art.275(3) C.Fiscal)
Art. 275 alin. (2)
Manifestarea artisticã sau activitatea
- lei/m2 distractivã:
a) în cazul videotecilor
1
b) în cazul discotecilor
3
CAPITOLUL X
Alte taxe locale
Taxa zilnicã pentru utilizarea temporarã a
Art.283 alin.(1)
locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, a
13
caselor memoriale sau a monumentelor a caselor
lei/zi
memoriale sau a monumentelor istorice, de
arhitecturã şi arheologie
Art.283 alin.(2)

Art. 294 alin. (3)

Art. 294 alin. (4)

Taxa zilnicã pentru deţinerea sau utilizarea
echipamentelor destinate în scopul obţinerii de
venit

10
lei/zi

CAPITOLUL XIII
Sancţiuni
Contravenţia prevãzutã la alin. (2) lit. a) se sancţioneazã cu amendã de la 70 lei
la 279 lei, iar cele de la lit. b) - d), cu amendã de la 279 lei la 696 lei
Încãlcarea normelor tehnice privind tipãrirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa
şi gestionarea, dupã caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 325 lei la 1.578 lei.

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice
Art. 294 alin. (6)

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor
prevãzute la alin. (3) şi (4) se majoreazã cu 300%, respectiv:
- contravenţia prevãzutã la alin. (2) lit. a) se sancţioneazã cu amendã de la 280
lei la 1116lei, iar cele de la lit. b) - d), cu amendã de la 1116 lei la 2784 lei.
Încãlcarea normelor tehnice privind tipãrirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa
şi gestionarea, dupã caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.300 lei la 6312 lei.

7

II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificãrile
ulterioare
Anexa - Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru
Nr.
crt.

Extras din norma juridicã
lei
CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul
Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti, Parchetul de pe lângã înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii
publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
Eliberarea de cãtre organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte
autoritãţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor
1 lor, sunt în drept sã certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor
2
şi a oricãror altor înscrisuri prin care se atestã un fapt sau o situaţie, cu excepţia
acelor acte pentru care se plãteşte o altã taxã extrajudiciarã de timbru mai mare
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
2 - pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
2
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietãţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de
proprietate:
3
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
5
4 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilã a schimbãrii numelui şi sexului
15
5 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilã a desfacerii cãsãtoriei
2
6 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilã române a actelor de stare civilã
întocmite de autoritãţile strãine
2
7 Reconstituirea şi întocmirea ulterioarã, la cerere, a actelor de stare civilã
2
Eliberarea
altor
certificate
de
stare
civilã
în
locul
celor
pierdute,
sustrase,
distruse
8
2
sau deteriorate

8

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL COAŞ

ANEXA nr.2
la HCL nr. 17 din 31.05.2012
astfel cum a fost modificata prin HCL nr. 8/31.01.2013

TAXE SPECIALE
STABILITE DE CONSILIUL LOCAL COAŞ PENTRU ANUL 2013
CONFORM ART.282 DIN CODUL FISCAL ŞI ART.30 din Legea nr.273/2006

Nr.
crt.

lei

Serviciul pentru care se stabileşte taxa

4 lei/luna /gospodărie pentru strazile şi
palierele unde se deplasează maşina pentru
ridicarea gunoaielor din poarta
3 lei/luna /gospodărie pentru strazile şi
palierele unde nu are acces direct masina
pentru ridicarea gunoaielor
12 lei/luna/unitate

1

Taxă pentru serviciul de salubrizare persoane fizice
(modificata prin HCL nr. 8/31.01.2013)

2

Taxă pentru serviciul de salubrizare persoane juridice
(modificata prin HCL nr. 8/31.01.2013)
Taxa pentru finanţarea activităţii serviciului public pentru situaţii de urgenţă:
-pentru agenţii economici cu o cifră de afaceri de peste 200 mii
lei ron care detin cladiri
-pentru agenţii economici cu o cifră de afaceri sub 200 mii lei
ron care detin cladiri
-pentru persoanele fizice cu domiciliul sau reşedinţa în Coaş
care detin cladiri

3
4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

150 lei
an/unitate
30 lei an/unitate
3 lei an/gospodărie

100lei/racord,
cu excepţia consumatorilor care au suportat
din venituri proprii lucrările pentru
realizarea sistemului public

Taxa pentru racordarea la sistemul public de
alimentare cu apa

ALTE TAXE
Taxă pentru efectuarea de copii xerox si imprimante speciale urbanism
Taxă pentru eliberarea adeverinţelor de ori ce fel din evidenţele primăriei ,
excepţie cele pentru care sunt stabilite taxe prin legi speciale şi cele prin care
nu se percep taxe conform prevederilor legale.
Taxă pentru evaluarea pagubelor şi deplasare în teren a specialiştilor din
primărie
Taxă pentru oficierea căsătoriilor în afara orelor de program
Taxă pentru eliberarea livretelor de familie pierdute sau distruse
Taxa pentru înregistrarea vehiculelor ce nu sunt supuse inmatricularii
Taxă pentru utilizare cantina sociala
Taxa utilizare scena in aer liber inafara inerese/evenimente comunitate locala
Taxa specială privind divorţul prin acordul părţilor
(se achita la eliberarea certificatului de divort)

9

1 leu/coală
3 lei/adev.
40 lei/ deplasare
30 lei
10 lei
10 lei/vehicul
100 lei/eveniment
100 lei
200 lei

10

Taxe utilizare Cămin cultural
pentru:
a)Botez

b) Majorat(zi de naştere)
10

c) Nuntă

d) Bal/vergel

Fără utilizare bucatarie
lei
-până la 100
200
pers. inclusiv
-peste 100 pers.
250
-până la 100
150
pers. inclusiv
-peste 100 pers.
300
-până la 150
250
pers. inclusiv
-peste 150 pers.
450
-până la 100
100
pers. inclusiv
-peste 100 pers.
100

e) Parastas/pomană
inderent de numarul de persoane
f) Alte evenimente

Cu utilizare bucatarie
-până la 100
pers. inclusiv
-peste 100 pers.
-până la 100
pers. inclusiv
-peste 100 pers.
-până la 150
pers. inclusiv
-peste 150 pers.
-până la 100
pers. inclusiv
-peste 100 pers.

100
100

lei
250
300
200
350
350
550
100
100
150
100

botez, pomană
50
100
g) Taxa curatenie camin cultural nuntă, majorat,
bal,vergel
100
150
La utilizarea caminului pentru majorat şi zii de naştere se va percepe o garanţie de 200 lei la data predării
caminului pe baza de proces verbal, garanţia va fi restituita la data restituirii caminului de catre utilizator
daca nu s-au produs pagube, cand s-au produs pagube acestea vor fi reţinute din garanţie si se va restituii
doar diferenţa..
11

Taxă pentru utilizare veselă

-până la 100 buc, inclusiv
-peste 100 buc.

10

50 lei
100 lei

