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ROMÂNIA                                                                                                                        
JUDEŢUL GORJ                                                                                                              
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                     

                                                                                                     
                                                                                                        
  

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru anul fiscal 2023, 

la nivelul Judeţului Gorj 
 
 

Consiliul Judeţean Gorj: 
Având în vedere: 

-   Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 
   -    Raportul de specialitate al Direcţia buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, 
proiecte și programe naționale, Direcţiei tehnice, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public 
județean, Direcţiei juridice, dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice și patrimoniu şi Direcției 
urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; 
- Raportul de avizare al Comisiei  juridice şi de administraţie publică; 
- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
   -   Prevederile art. 173, alin (3), lit. c) din O.U.G nr. 57/2019 privind  Codul administrativ; 

- Prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată,  aprobată prin 
Legea nr. 82/1998; 

- Ordinul  Ministerului Transporturilor nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania 
Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.; 

- Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
- Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
- Prevederile  Legii nr. 544/2001, republicată, privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
- Prevederile Legii  nr. 16/1996 a arhivelor naţionale, aprobată cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport persoane în unitățile dministrativ-teritoriale; 
- Legea nr. 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 ; 
- Prevederile art. 24 alin (2) din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice;  

    -  Referatul nr. 17.183/14.10.2022 al Direcției urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului din         
        cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

- Referatul nr. 17.600/19.10.2022 al Compartimentului monitorizarea procedurilor administrative și 
managementul documentelor din cadrul Direcţiei juridice, dezvoltarea capacităţii administrative, achiziții 
publice și patrimoniu; 

    -  Adresa nr. 2481/19.10.2022  a Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, înregistrată la Consiliul               
       Judeţean Gorj sub nr. 17.634/19.10.2021; 
    - Adresa nr. 17.775/21.10.2022 a Serviciului pentru transport public judeţean și activități suport din              

cadrul      
       Direcţiei tehnice, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean; 

- Adresa nr. 17.183/25.10.2022 a Serviciului infrastructură drumuri publice din cadrul Direcţiei tehnice, 
investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean; 
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    - Anunțul nr. 18.185/27.10.2022 referitor la aplicarea procedurii de transparenta decizională asupra proiectului 
de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea unor taxe și tarife pentru anul fiscal 2022, la nivelul 
județului Gorj. 

 
În baza prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196,  alin. (1), lit. a), din O.U.G nr. 57/2019 privind  Codul 

administrativ; 
HOTĂRĂŞTE: 

 
       Art. 1. Se aprobă, pentru anul 2023, tarifele percepute pentru utilizarea zonei drumurilor judeţene 
(ampriză şi zonă de siguranţă), conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                Art. 2. Se aprobă, pentru anul 2023, tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean, 
conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
                Art. 3. Se aprobă, pentru anul 2023, nivelul taxelor pentru eliberarea, la cerere, a unor extrase şi copii 
de pe actele din arhiva Consiliului Judeţean Gorj, precum şi pentru serviciile de fotocopiere a acestora, conform 
anexei nr. 3, ce face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                Art. 4. Se aprobă, pentru anul 2023 nivelul taxelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a 
autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi altor avize și autorizații, conform anexei nr. 4, ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
    Art. 5. Se aprobă, pentru anul 2023, nivelul taxelor speciale specifice Instituţiei Arhitectului Şef, 
conform anexei nr. 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art. 6. Se aprobă, pentru anul 2023, nivelul tarifelor de eliberare a licenţelor de traseu practicate de 
Serviciul pentru transport public judeţean și activități suport, conform anexei nr. 6, ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
               Art. 7. Se aprobă, pentru anul 2023, taxele şi tarifele pentru serviciile prestate de Muzeul Judeţean Gorj 
„ Alexandru Ştefulescu”, conform anexei nr. 7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
               Art. 8. Încasarea taxelor locale şi a tarifelor, conform anexelor nr. 1, 2, 4, 6, se va face în contul 
RO25TREZ33621160203XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Târgu-Jiu şi constituie venituri la bugetul 
propriu al Judeţului Gorj. 
                Art. 9. Încasarea taxelor speciale, conform anexelor nr. 3 şi 5, se va face în contul 
RO41TREZ33621330250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Târgu-Jiu şi constituie venituri la bugetul 
propriu al Judeţului Gorj. 
      Art. 10. Încasarea taxelor şi tarifelor, conform anexei nr. 7, se va face în contul deschis, potrivit 
legislaţiei în vigoare, la nivelul Muzeului Judeţean Gorj „ Alexandru Ştefulescu”.  
                 Art. 11. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 
201 din 23.12.2021. 
                 Art. 12. (1) Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj şi Muzeul 
Judeţean Gorj „ Alexandru Ştefulescu” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
                              (2) Hotărârea privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru anul fiscal 2023, reprezentând 
venituri la nivelul Judeţului Gorj, se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Gorj, prin grija compartimentului 
Dezvoltarea capacităţii administrative din cadrul Direcţiei juridice, dezvoltarea capacităţii administrative, achiziții 
publice  și patrimoniu se comunică Instituției Prefectului –Județul Gorj. 
 

                        PREŞEDINTE,                                                                                                                             
             COSMIN MIHAI POPESCU 
                                                                                                     Contrasemnează: 
                                                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,             

                                                                                 CRISTINA-ELENA RĂDULEA ZAMFIRESCU            
       
 
      Nr. 255 

  Adoptată în şedinţa din 22.12.2022 
         cu un număr de 32 de voturi,  

     din numărul de consilieri în funcţie 


