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DECIZIE 
s. Chetriș

15 decembrie 2020 Nr. 5 /6

Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată pentru 
anul 2021 .

în temeiul art. 14 al ( 2 ) p ( q ) din Legea privind administrația publică locală 
nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 , Hotărîrii Guvernului RM nr.738 din 
20.06.2008 pentru aprobarea Nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate de către 
Serviciul Stare Civilă și oficiile stare civilă, precum și a Regulamentului cuprivire la 
modul de formare și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale , Hotărîrii Guvernului 
RM nr.1005 din 26 decembrie 2011 cu privire la modificarea și complectarea HG 
nr.738 din 20 iunie 2008 , Legii cu privire la arenda în agricultură nr.198 din 15 mai 
2003 , Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, nr.163 din 09 iulie 
2010 , Legea taxei de stat nr.1216 din 3 decembrie 1992 și avizul comisiei 
consultative de specialitate consiliul comunal DECIDE :

1. Se aprobă și se pun în aplicare cu începere de la 01 ianuarie 2021 :

• tarifele serviciilor de stare civilă prestate cetățenilor comunei pentru anul 2021 
conform anexei 1 la prezenta decizie;

• tarifele serviciilor prestate pentru eliberarea certificatelor din primărie cu diferit 
conținut pentru anul 2021 conform anexei 2 la prezenta decizie ;

• tarifele pentru înregistrarea contractelor de arendă la primărie pentru anul 2021 
conform anexei 3 la prezenta decizie ;

• tarifele serviciilor privind eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor 
executării lucrărilor de construcție pentru anul 2021 conform anexei 4 la prezenta 
decizie .

2. Se pune în sarcina secretarului consiliului comunal, Elena Ivanov organizarea 
evidenței stricte a sumelor încasate și virarea lunară a sumelor acumulate pînă la 
data de 10 a lunii următoare .

3.

Secretarul consiliului

Executarea prezenței decizjL^pune pe seama primarului comunei, D-l Constantin 
Condru .

Președintele ședinței

Elena Ivanov
(semnătura)

(‘semnătura )
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