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DECIZIE nr.8/9 
din 22.12.2021

Cu privire la aprobarea nomenclatorului 
serviciilor prestate de primăria Sărata Veche 
contra plata pentru anul 2022.

în conformitate cu art 14 alin (2) lit „a” din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006, Consiliul comunal Sărata Veche 

DECIDE:

l.Se aprobă nomenclatorului serviciilor prestate de primaria Sărata Veche contra plata conform 
(anexei nr. 1).

2.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului comunei Galiţ 
Maria.

Paladi Varvara

Caras Ghenadie



Anexa n r.l 
la decizia consiliului 

Nr. 8/9 din 22.12.2021

Nom enclatorul serviciiilor publice prestate de Primaria Sărata Veche contra plata.

Nr.d/o Denumirea serviciului Suma (lei)

1 CERTIFICATE

1 Eliberarea certificatului de urbanizm 50

2 Eliberarea autorizaţiei de constuire/desfiinţare a caselor 
particulare

100

3 Eliberarea certificatului cu diferit conţinut. 5

4 Eliberarea certificatului şi referinţilor la apelul organelor de 
poliţie, persoanelor defavorizate, beneficiari ai ajutorului social 
(sau alte servicii sociale)

gratis

5 Eliberarea certificatului de realizare a animalelor.

pentru personae juridice şi fizice care desfăşoară 
activitatea de întreprinzător

20

pentru persoanele fizice (altele decît cele specificate la 
prima liniuţă)

5

6 Eliberarea extrasului din cartea de imobil 5

7 Eliberarea extrasului din arhiva primăriei 5

8 Eliberarea referinţei 5

II înregistrarea contractelor de arendă

1 înregistrarea de către o persoană a contractelor de arendă 
încheiate pentru prima dată între arendator şi arendaş

înregistrarea de către o persoană a contractelor de arendă 
încheiate pe un termen nou între acelaşi arendator şi arendaş

6 lei pentru un contract 
şi 3 lei pentru fiecare 
contract următor 
4 lei pentru un contract 
şi 2 lei pentru fiecare 
contract următor

înregistrarea modificărilor operate în contractul de arendă 
sau a rezilierii contractului

Eliberarea extraselor din registrul contractelor de arendă

4 lei pentru un contract 
şi 2 lei pentru fiecare 
contract următor 
3 lei pentru un extras

III Plata pentru înregistrarea căsătoriei



1 înregistrarea actului de căsătorie, înregistrarea solemnă a 

căsătoriei: în zile lucrătoare în incinta primăriei

în zilele lucrătoare la casa de cultură;

în zilele de odihnă

100 lei 

236 lei 

736 le i

2 înregistrarea căsătoriei in sediul primeriei:

-in regim de urgenţă in cazuri excepţionale (pericol de viaţă, 
graviditate, naşterea copilului) in ziua stabilită in comun cu 
declaranţii, zile lucrătoare

gratuit

5 întocm irea declaraţiei de căsătorie 20

IV Servicii privind recepţionarea notificării privind iniţierea 
activităţii de comerţ

1 Plata pentru notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ 100

Notă: Nu se achită plata pentru eliberarea certificatului de urbanizm şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare 
pentru obiectele finanţate din mijloacele financiare publice, pentru lucrări de unitate publică de interes naţional 
(p.1.2).

Sînt scutiţi de plată pentru certificatele enumerate la p-le 3, 5, 6, 7 invalizii de gr.l;ll;lll, invalizii din 
copilărie,participanţii la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei RM, participanţii la acţinile

w


