
 
Anexa nr.5 

la Decizia  Consiliului local Bravicea 
 nr. 09/10  din   10 decembrie 2019 

 
NOMENCLATORUL  TARIFELOR 

pentru  serviciile  speciale  prestate  cetăţenilor  de  către  primăria satului  Bravicea 
 

Cod Nomenclatorul  serviciilor Tariful,lei 
063 Perfectarea documentelor pentru stabilirea paternităţii 9.00 
063 Perfectarea documentelor p-u acordarea avizului calificare la activitate comercială  36.00 
063 Perfectarea şi eliberarea documentelor certificare producţie pentru realizare 108.00 
063 Perfectarea documentelor pentru acordarea vizei de reşedinţă 18.00 
063 Perfectarea documentelor p-u eliberarea autorizaţiilor p-u  colectări, etc. 360.00 
136 Eliberarea copiilor de pe actele de care dispune arhiva primăriei 9.00 
135 Perfectarea  şi  eliberarea certificatelor de neapartenenţă  în  căsătorie 36.00 
063 Perfectarea şi eliberarea documentelor p-u diferite instanţe(certificate,caracteristici, 

etc.) 
18.00 

063 Plata pentru notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ 100.00 
063 Înregistrarea contractelor înstrăinare avere, etc. 36.00 
063 Perfectarea doc. p-u înregistrarea, autorizarea completărilor  gen activitate G.Ţ. şi Î.I. 36.00 
063 Restabilirea bornelor de hotar a terenurilor 36.00 
063 Restabilirea bornelor de hotar a terenurilor în regim de urgenţă ( 10 zile) 72.00 
063 Restabilirea bornelor de hotar a terenurilor în regim de urgenţă ( 24 ore) 108,00 
070 Servicii  xerox (pentru 1 pagină) 1.00 
136 Perfectarea şi eliberarea extraselor din Registrele de evidenţă a gospodăriilor 9.00 
063 Perfectarea şi eliberarea Autorizaţiilor de construire/desfiinţare 100.00 
063 Perfectarea şi eliberarea certificatelor de urbanism 50.00 
063 Perfectarea, eliberarea autorizaţiilor de schimbare a destinaţiei 100.00 
136 Perfectarea documentelor necesare deschiderii conturilor personale în R.E.G. 36.00 
063 Perfectarea setului de acte pentru lucrările cadastrale pentru obținerea lotului destinat 

construcției casei ndividuale a falimiei nou-formate. 
2900.00 

063 Perfectarea setului de acte pentru lucrările arhitecturale pentru obținerea lotului destinat 
construcției casei ndividuale a falimiei nou-formate. 

3000.00 

135 Oficierea înregistrării căsătoriei în conformitate cu prevederile HGRM nr.738 din 20.06.2008 
 a) în mod solemn cu însoţire muzicală şi felicitare 100.00 
 b) în mod solemn cu însoţire muzicală şi scenariu individual  300.00 
 c) în mod solemn cu însoţire muzicală, banchet şi scenariu individual 500.00 
 d) în zile de odihnă 1000.00 
 e) în afara programului de lucru 1000.00 
 f) în afara localului primăriei  1000.00 
 h) soluţionarea cererii privind urgentarea 

căsătoriei (în cazul existenţei unor motive 
suplimentare celor indicate în legislaţie) :  

             în timp de 24 de ore –   
       

       în termen de până la 5 zile lucr. 
în termen de până la 15 zile calend. 
în termen de până la 25 zile calend. 

5600.00 
 

3500.00 
2100.00 
700.00 

136 Acordarea serviciilor de arhivă : a) eliberarea certificatelor pentru vechime muncă 9.00 
 b) eliberarea certificatelor pentru vechime muncă de urgenţă 36.00 
 c) calcularea, eliberarea certificatelor de salariu pentru  pensionare  (pentru fiecare an) 5.00 
 d) întocmirea, eliberarea extraselor din cărticele de muncă  (pentru fiecare pagină) 0.50 
 e) servicii fax : recepţionare, expediere (plus costul tarifului telefonic de expediere)  10.00 

012 Plata lunară pentru elevii şcolii de arte din Bravicea 50.00 
310 Plata pentru utilizarea sălii Casei de cultură pentru diferite solemnităţi (pentru 24 ore),  



locuitorilor s. Bravicea:  
 - nunţi 
 - cumătrii 
 - zile de naşteri 
 - funerarii 
     Notă: la taxă se adaugă plata energiei electrice, gazului, apei consumate 

 
4000.00 
2000.00 
1000.00 
500.00 

310 Plata pentru utilizarea sălii Casei de cultură pentru diferite solemnităţi (pentru 24 ore):  
 - nunţi 
 - cumătrii 
 - zile de naşteri 
 - funerarii 
     Notă: la taxă se adaugă plata energiei electrice, gazului, apei consumate 

5000.00 
2500.00 
1000.00 
500.00 

310 Plata pentru 1 oră de chirie a sălii Casei de cultură, inclusiv serviciile comunale 500.00 
012 Plata părintească grădiniţă (costul alimentării copiilor) 180.00 
310 Gospodăria comunală (asigurare cu apă potabilă-costul energiei electrice) analiza apei 100% 
310 Plata pentru folosirea apei potabile de gospodăriile contorizate (pentru 1 m3) 7.00 
310 Servicii acordate cu mijlocul de transport excavator  Komatsu WB93R.2 –  

 
450 lei / ora ( 
400 lei – 
întreținerea 
mijl.de 
transport și 
procurarea 
combustibilu
lui - 50 lei – 
salariu) 

 
310 Servicii acordate cu mijlocul de transport excavator  Komatsu WB93R.2 locuitorilor 

s.Bravicea  
250 lei / ora ( 
200 lei –
întreținerea 
mijl. de 
transport și 
procurarea 
combustibilu
lui,- 50 lei – 
salariu) 
 

 

 
SECRETARUL 
 CONSILIULUI LOCAL              Natalia Pîrău                          


