
 

   

 

CUANTUMUL ALTOR TAXE SPECIALE 
  

I. TAXA DE ÎNCHIRIERE A CĂMINULUI CULTURAL ROMULI ȘI  

DEALU ȘTEFĂNIȚEI  PENTRU ANUL 2023 

 

(1) Pentru căminul Cultural Romuli :  

(a) pentru organizarea de nunţi ale locuitorilor din comuna Romuli: 263 lei/zi 

dar nu mai puţin de 4 zile cu o garanţie de 525 lei dacă se solicita închirierea 

pentru un număr de până la 300 persoane şi o garanţie de  1.051 lei dacă se 

solicit închirierea pentru un număr mai mare de 300 persoane; 

(b) pentru organizarea de botezuri  ale locuitorilor din comuna Romuli: 158 

lei/zi cu o garanţie de 526 lei; 

     (b) pentru organizarea de nunţi sau botezuri cu firme de catering se percepe 

o taxa suplimentară de 5 lei/ persoană calculate la numărul de personae pentru 

care se solicită închirierea, dacă nunta sau botezul se organizează cu vesela din 

inventarul Căminului Cultural Romuli;  

 (b
^ 

1 ) pentru organizarea de nunţi sau botezuri cu firme de catering se 

percepe o taxa suplimentară de 2,5 lei/ persoană calculate la numărul de 

personae pentru care se solicită închirierea, dacă nunta sau botezul se 

organizează cu vesela  firmei de catering.  

 (b^2) pentru închirierea unui set de o masă şi două bănci se percepe taxa de 

25 lei/zi” 

(c) pentru parastase :  105 lei/zi cu o garanţie de 315 lei; 

 

 

(2) Pentru căminul Cultural Dealu Ştefăniţei:  

(a) pentru organizarea de nunţi ale locuitorilor din comuna Romuli: 105 lei/zi 

dar nu mai puţin de 4 zile cu o garanţie de 315 lei; 

(b) pentru organizarea de botezuri  ale locuitorilor din comuna Romuli: 105 

lei/zi cu o garanţie de 315 lei; 

(c) pentru parastase :  53 lei/zi cu o garanţie de 315 lei; 

(d) pentru închirierea unui set de o masă şi două bănci se percepe taxa de 26 

lei/zi” 

Art.2. În cazul în care se solicita închirierea Căminului Cultural Romuli pentru 

organizarea de parasrase, dar căminul este închiriat pentru organizarea de nuntă, se va 

pune la dispoziţie spaţiul de la Baza Sportivă Multifuncţională Romuli cu achitarea 

taxelor stabilite la alin.(1). 

 

 Art.3 Sunt scutite de plata taxei de închiriere adunările publice organizate de 

primărie, serbările şcolare, repetiţiile pentru programele artistice, precum şi persoanele 

pentru care s-a stabilit scutirea prin hotărâre a Consiliului Local Romuli. 
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II. TAXA PENTRU ÎNCHIRIEREA BAZEI SPORTIVE MULTIFUNCTIONALE 
SI  PENTRU INTRARE LA  PISCINĂ 

 

DENUMIRE TAXA 

Teren  de sport multifuncțional 
cu covor  sintetic 

 

32 lei/ora pe timp de zi- pentru 
persoane peste 18 ani 

16 lei/oră- pentru copii, elevi 
 până la 18 ani 

53 lei ora nocturna 

Sala sport- tenis de masa 

11 lei/ora /masa de tenis- 
pentru persoane peste 18 ani 

5 lei/oră copii, elevi până la 18 
ani 

Sala sport 
( fitness și alte activități 

recreative) 

5 lei/zi 

53 lei/lună abonament 

Piscina 

11 lei/zi adulti 

5 lei/zi copii ( sub 18 ani) 

Abonament adult : 158 
lei/lună 

Abonament copii 79 lei/lună 

  
Notă:  
1. În timpul anului școlar,  în zilele de activitate școlară ( Luni, Marți, 

Miercuri, Joi, Vineri) între orele 800 -1400  nu se închiriază terenul  de sport 
multifuncțional cu covor  sintetic și sala de sport. 
2. În vacanțele școlare, duminica și în sărbători legale și religioase între 

orele 12oo – 1600  elevii au acces gratuit la  terenul  de sport multifuncțional 
cu covor  sintetic 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
III. ALTE TAXE LOCALE 

 

Denumirea taxei  Nivelurile stabilite  
pentru anul 2023 

Taxa pentru colectarea de ciuperci, fructe de pădure şi 
alte asemenea de pe terenurile proprietatea publică a 
comunei Romuli 

11 lei/zi/persoană 

Taxa zilnică pentru comerţ ambulant 32 lei/zi 

Taxa pentru folosirea domeniului public in scop de 
amplasare mese, tonete sau alte asemenea  

5 lei/zi/m.p 
minim 4 m.p 

 
IV. 

Taxă pentru îndeplinirea procedurilor de divorț pe cale 
administrativă  

526 lei 

 


