
Itepublica Moldova
CONSILIUL SATESC VOITNICENI

Raionul Strigeni

Pecny6,rurca Mo,rgona
CEJIbCK I,I [I COBET BOPHI{TIEHbI

Crpamelrcxoro pafiona

MD-3737, s. Vorniceni, raionul Strdqeni, str. Sfatul J[rii, 6. Tel. (0237) 46236,4623g,46290.

DECIZIE nr.8l6

din 14 decembrie Z02l
Cu privire la stabilirea plifilor
pentru serviciile prestate

in conformitate cu art. 14, alin.(2) lit. a) 9i art. 81 alin.(4) al Legii privind
administralia publicd localS nr.436-XVI din 28.12.2006, pentru serviciile pr6tut. d.
prim6ria s. Vorniceni, in scopul asigurdrii veniturilor in bugetul local, urind avizul
comisiilor de specialitate, Consiliul S6tesc Vorniceni

DECIDE:
1. Se pun in aplicare, incepdnd cu I ianuarie 202I pe teritoriul s. Vorniceni,

urmitoarele pl61i:
pentru eliberarea adeverinlelor (caracter general) - 5 lei *

(pentru vinzareaproducliei) - 60 lei
- pentru eliberarea referinlelor
- pentru eliberarea extraselor din arhiva primdriei

- 25 lei
-50 lei*

- ollcierea solemnd a cdsitoriilor - 500 lei taxa de stat - 20lei
- inregistrarea simpld a cdsdtoriei - 300 lei taxa de stat - 20lei
- pentru stabilirea paternitAlii
- pentru inregistrarea gospod6riei ldrdneqti
- pentru eliberarea certificatelor lipsa datoriilor
-procuri/viza re sedi ntal c ertifrc at evi denta copi 1

- inregistrarea gospoddriilor individuale
- stabilirea repetata a suprafelelor de teren in naturd
- pentru eliberarea certificatelor de proprietate privatd - 60 lei
- pentru eliberarea repetati a certificatelor de proprietate privatd - 80 lei
-platapentru I ori de inchiriere a sdlii Casei de Culturd, - 250 lei
inclusiv concuren{ii electorali.

2. Pentru persoanele cu dezabilitdli, pensionarii la limita de virstd neincadrali in
cimpul muncii, pldlile pentru serviciile prestate de la pct.1,4 qi 9 se reduc cu 50oh.

3. Plata conform tarifelor stabilite se incase azd, numai de la persoanele care se
folosesc de serviciile prestate;

4. Responsabil pentru calcularea corectd gi achitarea in termen a tarifelor
menlionate revine pldtitorului, Secretarului consiliului.

Preqedintele qedin{ Ion Luchian

Contrasemneazd,,
Secretar al Consili

- 50 lei

- 65 lei

-30 lei*
- 20lei
- 50 lei
- 60 lei

VOTAT: Pro- I 1,co
Ecaterina Arhip


