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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 2022, 

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 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; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice și IMM-uri; 

- 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; 

   -  Adresa nr. 16369/15.10.2021 al Serviciului pentru transport public judeţean și activități suport din              

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

- Referatul nr. 16.369/20.10.2021 a Compartimentului informații, relații publice și secretariat ATOP din 

cadrul Direcţiei juridice, dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice; 

- Adresa nr. 16369/21.10.2021 a Serviciului infrastructură drumuri publice din cadrul Direcţiei tehnice, 

investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean; 

    -  Referatul nr. 16.369/21.10.2021 al Direcției urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și     

       protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

- Adresa nr. 2158/21.10.2021  a Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Gorj sub nr. 16.879/21.10.2021; 
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           -Anunțul nr. 17.376 /28.10.2021 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 2022, 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 2022, 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 2022, 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 2022 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 2022, nivelul taxelor speciale specifice Instituţiei Arhitectului Şef, 

conform anexei nr. 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art. 6. Se aprobă, pentru anul 2022, 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 2022, 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. 179 din 18.12.2020. 

                 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 2022, reprezentând 

venituri la nivelul Judeţului Gorj, se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Gorj, prin grija 

compartimentului Dezvoltarea capacităţii administrative şi monitor oficial din cadrul Direcţiei juridice, 

dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice și se comunică Instituției Prefectului –Județul Gorj. 
 

                        PREŞEDINTE,                                                                                                                             

             COSMIN MIHAI POPESCU 

                                                                                                     Contrasemnează: 

                                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,         

                                                                             CRISTINA-ELENA RĂDULEA ZAMFIRESCU         

  

 
  Nr. 201  

  Adoptată în şedinţa din 23.12.2021 

         cu un număr de 31 de voturi,  

     din numărul de consilieri în funcţie 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN        

                                                                                                     Anexa nr. 1 

                                                   la hotărârea privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru 

                                                                            anul fiscal 2022, la nivelul Judeţului Gorj 

 

 

 

    Tarife de utilizarea a zonei drumurilor judeţene (ampriză şi zonă de siguranţă) 

 
Nr. 

crt. 

Denumire tarif Unitate de calcul Tarif 

unitar (lei) 

A. ACORD PREALABIL ŞI AUTORIZAŢIE DE AMPLASARE ŞI ACCES LA DRUM 

1 Analiza primară la depunerea documentaţiei pentru planuri urbanistice 

(PUZ, PUD), obiective socioeconomice, reţele edilitare şi mijloace de 

publicitate, pentru persoane juridice. 

Tarif/document 146,09 

2 Acord prealabil de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice si 

juridice 

Tarif/document 535,67 

3 Autorizaţie de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice şi 

juridice 

Tarif/document 331,14 

4 Acord prealabil/autorizatie pentru persoane fizice (constructii de 

locuinte, garaje, racorduri (instalatii de gaze, apa, electricitate etc.)                              

Tarif /document 131,48 

B. OCUPAREA SUPRAFEŢELOR DIN ZONA DRUMURILOR JUDEŢENE 

4 Amplasare panou publicitar pe drum judeţean Tarif/m2/lună 3,26 

5 Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masa pentru desfacere 

produse alimentare şi nealimentare) pe drum judeţean 

Tarif/m2/lună 1,95 

6 Suprafetele desemnate a deveni spatii de servicii si spatii de parcare, 

precum si suprafetele devenite disponibile, care apartin 

administratorului drumului, in zone adiacente, la drum judeţean                                     

Tarif/m2/lună Stabilit 

prin 

licitaţie 

7 Locuri de parcare care deservesc obiective economice pe drum 

judeţean                                            

Tarif/m2/lună 2,14 

8 Accesuri la diferite obiective (statii de distributie  carburanti, hoteluri, 

moteluri, depozite, spatii comerciale, show-room etc.) pe drum 

judeţean                        

Tarif/m2/lună 1,95 

C. AMPLASĂRI DE CABLURI ŞI CONDUCTE 

9 

Amplasări de cabluri electrice, telefonice, TV, internet 

9.1. subtraversare  Tarif/ml/lună 1,85 

9.2. cablu subteran în 

lungul drumului 

în ampriza, în afara părţii carosabile 

Tarif/ml/lună 

1,85 

sub partea carosabilă 2,43 

în zona de siguranţă 0,93 

9.3.stâlpi de care este prins 

cablu aerian în lungul 

drumului 

în ampriza, în afara părţii carosabile 

Tarif/buc./lună 

5,45 

în zona de siguranţă 4,24 

9.4.cablu aerian în lungul 

drumului 

în ampriza, în afara părţii carosabile 
Tarif/ml/lună 

1,85 

în zona de siguranţă 0,93 

9.5.pe poduri şi podeţe în canale tehnice 

Tarif/ml/lună 

7,89 

ancorat de pod sau în altă soluţie decât 

canalul tehnic 

13,93 

10 

Amplasarea conductelor de apa, canalizare, aburi si alte produse neinflamabile, de gaze, titei si alte 

produse inflamabile, benzi transportatoare care traverseaza aerian drumurile                                                                      

10.1. traversare aeriană  Tarif/ml/lună 5,26 

10.2. subtraversare  Tarif/ml/lună 3,65 

10.3. amplasare subterană 

în lungul drumului 

în ampriza, în afara părţii carosabile 

Tarif/ml/lună 

3,65 

sub partea carosabilă 6,14 

în zona de siguranţă 2,87 

10.4. amplasare aeriană în 

lungul drumului 

în ampriză, în afara părţii carosabile 
Tarif/ml/lună 

14,27 

în zona de siguranţă 10,18 

10.5. pe poduri şi podeţe 

în canale tehnice 

Tarif/ml/lună 

36,67 

ancorat de pod sau în altă soluţie decât 

canalul tehnic 

57,00 

     



 
 
 
 
 
 
 
NOTA:  

Cursul de schimb comunicat de Banca Naţională din data de 18.12.2020 este de 4,8697. 

-Acordul prealabil se obţine la faza de proiectare 

-Autorizaţia de amplasare şi acces la drum se obţine înainte de începerea lucrărilor în zona drumului 

-Autorizaţia de amplasare şi acces la drum se emite fără eliberarea acordului prealabil persoanelor fizice care realizeaza 

accese la locuinte, case de vacanta sau garaje, precum si pentru instalatiile care asigura utilitatile necesare consumului casnic (apa, 

gaze, energie electrica, canalizare) 

    Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumului judeţean prevazute in prezenta anexa:  

   1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor constructii sau instalatii in zona drumului, cu conditia ca acestea sa nu 

aduca prejudicii drumului si sigurantei traficului rutier.  

   2. Realizarea sau amplasarea in zona drumului a panourilor publicitare, a oricaror constructii, accesuri, amenajari sau instalatii, in 

orice scop, fara a periclita siguranta circulatiei se face pe baza autorizatiei de construire si doar in conditiile existentei acordului 

prealabil si a autorizatiei de amplasare si/sau de acces in zona drumului si prin incheierea, daca este cazul, a contractului aferent 

utilizarii suprafetei ocupate din ampriza si zona de siguranta.  

   3. Acordul si autorizatia de amplasare si de acces la drum se emit pentru o anumita functie a obiectivului. La schimbarea functiei sau 

a destinatiei, beneficiarul este obligat sa obtina aprobarea administratorului drumului pentru noua situatie.  

   4. Tarifele se percep persoanelor fizice si juridice care au obligatia de a solicita autorizatie.  

   5. Tarifele se aplica si in cazul in care obiectivele nu functioneaza sau in cazurile in care lucrarile la acestea au fost sistate sau nu au 

fost finalizate.  

   6. Tarifele se aplica si in cazul in care obiectivele se vor amplasa in afara zonei de protectie a drumurilor judeţene, insa numai daca 

se realizeaza si drum de acces la drumurile judeţene sau alte lucrari in ampriza si in zona de siguranta.  

   7. Tarifele prevazute la lit. A din tabelul de mai sus se percep si in cazul in care se solicita prelungirea acordului sau a autorizatiei.  

   8. Persoanelor fizice care solicita avizul administratorului drumului pentru constructii de locuinte, garaje, racorduri la instalatiile de 

gaze, apa, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc. li se incaseaza o singura data suma de 27 euro, respectiv fie la eliberarea acordului, 

fie la eliberarea autorizatiei.  

   9. Pentru panourile publicitare, suprafata minima supusa tarifarii va fi suprafata rezultata din incadrarea proiectiei orizontale a 

panoului, la care se adauga 1,00 m de jur imprejur.  

  10. Pentru spatiile prevazute la lit. B, pozitia 5, suprafata minima tarifata va fi suprafata obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur 

imprejur, la care se adauga suprafata aferenta stationarii autovehiculelor in afara partii carosabile.  

   11. Pentru accesurile la diferite obiective prevazute la lit. B, pozitia 8, suprafata supusa tarifarii reprezinta terenul ocupat din zona 

drumului, respectiv din ampriza si zona de siguranta, prin realizarea accesului cu racordare simpla (daca amplasamentul este situat in 

localitate), a benzilor de accelerare si decelerare (daca amplasamentul este in afara localitatii), respectiv a benzii de stocaj pentru virare 

la stanga. In afara localitatii, amenajarea accesului la drumul judetean se realizeaza conform Normativului C 173/1986 privind 

amenajarea la acelasi nivel a intersectiilor drumurilor publice din afara localitatilor. Amplasamentul este in localitate atunci cand este 

situat intre indicatoarele rutiere de intrare si iesire in/din localitate.  

   12. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriana.  

   -Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. B si C nu se aplica persoanelor fizice care realizeaza accesuri la locuinte, case de 

vacanta sau garaje, precum si pentru instalatiile care asigura utilitatile necesare consumului casnic (apa, gaze, energie electrica, 

canalizare). Aceasta scutire nu este valabila insa in cazul in care se schimba destinatia locuintei sau garajului (de exemplu, 

transformarea in spatiu comercial etc.) ori se amplaseaza in incinta constructii cu caracter comercial.  

   -Tariful de utilizare a zonei drumurilor judeţene nu se aplica pentru unitatile bugetare de asistenta sociala si de educatie (spitale, 

crese, aziluri de batrani, scoli, gradinite).  
 

 
  

           PREŞEDINTE,                                                         Contrasemnează: 

COSMIN MIHAI POPESCU                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                  CRISTINA-ELENA RĂDULEA ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

                                                                                                         Anexa nr. 2 

la hotărârea privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru 

                                                                        anul fiscal 2022, la nivelul Judeţului Gorj 

 

 

LISTA 
   Tarife suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean  
          

Nr. 

crt. 

Denumire tarif Unitate de 

calcul 

Tarif unitar 

Lei 

1 Eliberare AST, traseu şi condiţii de parcurs Tarif / 

document 
97,39 

2 

Depăşirea masei 

totale maxime 

admise, indiferent de 

tipul suspensiilor, 

numărul de axe sau 

de roţi 

masa totală 

reală de 

(tone) 

16.01 - 20.00 

tarif x 

distanţă 

1,22 

20.01 - 25.00 1,51 

25.01 - 30.00 1,85 

30.01 - 35.00 2,14 

35.01 - 40.00 2,43 

40.01 - 45.00 2,73 

45.01 - 50.00 3,02 

50.01 - 55.00 6,67 

55.01 - 60.00 7,26 

60.01 - 65.00 7,89 

65.01 - 70.00 8,47 

70.01 - 75.00 9,06 

75.01 - 80.00 9,69 

80.01 - 85.00 10,28 

85.01 - 90.00 10,91 

90.01 - 95.00 11,49 

95.01 - 100.00 12,08 

peste 100,0 to 

12,08 lei + 0,63 lei pentru 

fiecare 0,1-5,0 tone peste 

100,0 tone 

3 

Depăşirea masei 

maxime admise pe 

axe, indiferent de 

numărul de axe sau 

de roţi 

 

axa simplă, 

cu (tone) 

 

 

 

tarif x 

distanţă 

suspensii 

pneumatice sau 

echivalente 

alte 

suspensii 

decât cele 

pneumatice 

sau 

echivalente 

0.01 – 0.50 0,39 0,54 

0.51 - 1.00 1,07 1,46 

1.01 - 1.50 1,61 2,14 

1.51 - 2.00 4,72 5,94 

2.01 - 2.50 7,21 9,00 

2.51 - 3.00 10,52 13,20 

3.01 - 3.50 13,98 17,48 

peste 3.50 

13,98 lei+6,04 

lei pentru  

fiecare 0,1-0,5 

tone peste 3,5 

tone 

tarifele 

prevăzute 

pentru 

suspensii 

pneumatice 

x 1,50 

 

axa dublă, 

cu (tone) 

0.01 – 0,50 1,17 1,51 

0.51 - 1.00 1,66 2,14 

1.01 – 2,00 3,31 4,19 

2,01 - 3.00 4,97 6,23 

3.01 – 4,00 6,62 8,28 

4.01 – 5,00 8,72 10,91 

5,01 - 6.00 10,67 13,40 



 

axa triplă, 

cu (tone) 

peste 6,00 

10,66 lei+9,06 

lei pentru  

fiecare 0,1-1,0 

tone peste 6,0 

tone 

Tarifele 

prevăzute 

pentru 

suspensii 

pneumatice 

x 1,30 

0.01 – 0,50 1,75 2,24 

0.51 – 1.00 2,14 2,73 

1.01 – 2,00 3,21 4,09 

2,01 - 3.00 5,31 6,67 

3.01 – 4,00 7,40 9,25 

4.01 – 5,00 9,40 11,78 

5,01 – 6.00 11,78 14,80 

6.01 – 7.00 14,22 16,36 

peste 7,00 

14,22 lei+6,04 

lei pentru  

fiecare 0,1-1,0 

tone peste 7,0 

tone 

tarifele 

prevăzute 

pentru 

suspensii 

pneumatice 

x 1,50 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif 

Unitate de 

calcul 

Tarif unitar, 

lei 

4 

Depăşirea 

dimensiunilor 

maxime admise 

lungime, 

cu (metri) 

0.01 – 2,00 

tarif x 

distanţa 

0,19 

2,01 – 3.00 0,49 

3.01 – 4.00 0,83 

4,01 - 5.00 1,12 

5.01 – 6,00 1,41 

peste 6,0 
1,41 lei+0,29 lei pentru fiecare 

0,01-1,0 metri peste 5,0 metri 

lăţime cu 

(metri) 

0.01 – 0,50 0,63 

0.51 – 1,00 1,22 

1,01 - 1.50 1,85 

1.51 – 2,00 2,43 

2.01 – 2,50 5,45 

2.51 – 3,00 8,33 

3.01 - 3.50 11,25 

3.51 - 4.00 14,07 

peste 4,00 

14,07 lei+3,02 lei pentru 

fiecare 0,01-0,50 metri peste 

4,0 metri 

Înălţime cu 

(metri) 

0.01 – 0,25 0,34 

0.26 – 0,50 0,63 

0,51 - 1.00 1,22 

1.01 – 1,50 1,85 

1.51 – 2,00 2,43 

2.01 – 2,50 5,36 

2.51 - 3.00 8,23 

3.01 - 3.50 11,15 

3.51 - 4.00 14,07 

peste 4,00 

14,07 lei+3,02 lei pentru 

fiecare 0,01-0,50 metri peste 

4,0 metri 

5 Recântărire sau remăsurare  tarif / 

operaţie 

243,49 

6 Estimare tarifare pentru depăşirea limitelor maxime 

admise 

Tarif / 

estimare 

97,40 

 

Notă:  

Sunt exceptate de la plata tarifului:  

   a) vehiculele detinute de unitatile Ministerului Apararii Nationale;  

   b) vehiculele detinute de unitatile subordonate Ministerului Administratiei si Internelor;  

   c) vehiculele specializate utilizate in exclusivitate pentru servicii de ambulanta;  



   d) vehiculele detinute de serviciile de urgenta, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 

88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de 

urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

   e) vehiculele care efectueaza transporturi in interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, asa cum sunt 

definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea Romaniei la Acordul dintre statele parti la Tratatul 

Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, si la Protocolul 

privind statutul comandamentelor militare internationale, infiintate in temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, 

semnat la Paris la 28 august 1952;  

   f) vehiculele care efectueaza transporturi funerare;  

   g) vehiculele care efectueaza transporturi de echipamente de prim ajutor si ajutoare umanitare in cazul unor 

calamitati sau dezastre naturale. 

Cursul de schimb comunicat de Banca Naţională din data de 18.12.2020 este de 4,8697. 

 
 

                       PREŞEDINTE,                                                         Contrasemnează: 

COSMIN MIHAI POPESCU                        SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                  CRISTINA-ELENA RĂDULEA ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legestart.ro/Ordonanta-88-2001-infiintarea-organizarea-functionarea-serviciilor-publice-comunitare-situatii-urgenta-(NDExNDI-).htm
http://www.legestart.ro/Ordonanta-88-2001-infiintarea-organizarea-functionarea-serviciilor-publice-comunitare-situatii-urgenta-(NDExNDI-).htm
http://www.legestart.ro/Legea-363-2002-aprobarea-Ordonantei-Guvernului-88-2001-infiintarea-organizarea-functionarea-serviciilor-publice-comunitare-situatii-urgenta-(NjI5ODQ-).htm
http://www.legestart.ro/Acordul-1951-intre-statele-parti-Tratatul-Atlanticului-Nord-privire-statutul-fortelor-lor-(MTI3MjU0).htm
http://www.legestart.ro/Tratatul-1949-Atlanticului-Nord-(Njc-).htm
http://www.legestart.ro/Protocolul-1952-statutul-comandamentelor-militare-internationale-infiintate-temeiul-Tratatului-Atlanticului-Nord-(MTI3MjU1).htm
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                                                                                                            Anexa nr. 3 

                                                   la hotărârea privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru 

                                                          anul fiscal 2022, la nivelul Judeţului Gorj 

 

 

 

 

LISTA 

taxelor pentru eliberarea, la cerere, a unor extrase sau copii de pe actele  

din arhiva Consiliului Judeţean Gorj, precum şi pentru serviciile de fotocopiere a acestora 

 

 

                                                                                                                                - lei - 

Nr. 

crt. 

Specificaţie taxe din care: 2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

1. Eliberare copie /extrase  de pe actele 

din arhiva Consiliului Judeţean Gorj 

   pentru documente 

cu cel mult 10 file 

11,00 11,00 15,40 15,40 

pentru documente cu 

mai mult de 10 file 

22,00 22,00 30,80 30,80 

2. Taxă pentru fotocopiere o coală A4  0,30 0,30 0,45 0,45 

3. Taxă pentru fotocopiere o coală A3  0,50 0,50 0,75 0,75 

 

 

 Se vor respecta prevederile legale privind facilităţile pentru persoane fizice, în temeiul  Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, şi 

Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015, actualizată. 

 Se exceptează de la această taxă, cererile pentru adeverinţele privind vechimea în muncă. 

 

 

              PREŞEDINTE,                                                         Contrasemnează: 

   COSMIN MIHAI POPESCU                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                      CRISTINA-ELENA RĂDULEA ZAMFIRESCU 
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                                                                                                               Anexa nr. 4                                                                                                                

                                                   la hotărârea privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru 

                                                          anul fiscal 2022, la nivelul Judeţului Gorj 

 

 

 

 

 

TAXE 

pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi altor avize și 

autorizații de către Consiliul Judeţean Gorj 

 

(1)  Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban cu suma în limitele prevăzute în 

tabelul următor: 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de 

urbanism 

Taxa ( lei) 

a)    Până la 150 m2 inclusiv 6,0 

b)    Între 151m2 şi 250 m2 inclusiv 7,0 

c)    Între 251m2 şi 500 m2 inclusiv 9,0 

d)    Între 501m2 şi 750 m2 inclusiv 12,0 

e)    Între 751m2 şi 1.000 m2 inclusiv 14,0 

f)     Peste  1.000  m2 14,0 + 0,01 lei  pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000,0 m2 

 

   (2)    Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa 

stabilită conform alin.(1). 

   (3)    Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire,  pentru o clădire care urmează a fi folosită ca 

locuinţă sau anexă la locuinţă, este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 

   (4)   Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor 

topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor 

exploatări se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren afectat de foraj sau de excavaţie 

cu 8 lei. 

   (5)   Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier, în vederea 

realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din 

valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 

   (6)    Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori 

campinguri, este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. 

   (7)     Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, 

situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, 

a firmelor şi reclamelor, este de 8 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 

   (8)    Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de  construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute 

în alt alineat, este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile 

aferente. 



   (9)    Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii, este egală cu 

0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În 

cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică, astfel încât 

să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată. 

  (10)  Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală 

cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

   (11) Taxă pentru emiterea în regim de urgență a autorizației de construire: 500 lei +10% din valoarea 

taxei pentru eliberarea autorizației de construire, taxă ce va fi suplimentară taxei pentru eliberarea 

autorizației în regim normal. 

 

              PREŞEDINTE,                                                         Contrasemnează: 

   COSMIN MIHAI POPESCU                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                        CRISTINA-ELENA RĂDULEA ZAMFIRESCU 
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                                                                                                       Anexa nr. 5 

                                                   la hotărârea privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru 

                                                          anul fiscal 2022, la nivelul Judeţului Gorj 

 

 

 

    

                                 Taxe  speciale pentru anul 2022, specifice Instituţiei Arhitectului Şef 

 

 

Nr. 

crt. 

Specificaţie taxe Valoare taxa 

-lei- 

1. Taxa formulare certificat de urbanism 3 

2. Taxa formulare autorizaţie de construire/desfiinţare  5 

 

 

                PREŞEDINTE,                                                         Contrasemnează: 

   COSMIN MIHAI POPESCU                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                       CRISTINA-ELENA RĂDULEA ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 
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                                                                                                                   Anexa nr. 6 

                                                                        la hotărârea privind aprobarea unor taxe şi                     

                                                                       tarife pentru anul fiscal 2022, la nivelul Judeţului Gorj 

 

 

 

 

 

Tarife de  eliberare a licenţelor de traseu  practicate de către Serviciul 

pentru transport public judeţean și activități suport, în anul 2022 

 

 

Nr. 

crt. 

Specificaţie tarife Unitate de calcul Valoare 

tarif 

- lei- 
1. Eliberarea autorizaţiei de transport în domeniul serviciilor de 

transport public local 
pentru o bucată/ 

tarif pentru 5 ani 

350 

2. Eliberarea copiei conforme a autorizaţiei de transport pentru o bucată/ 

tarif pentru 5 ani 

250 

 

 

              PREŞEDINTE,                                                         Contrasemnează: 

   COSMIN MIHAI POPESCU                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                        CRISTINA-ELENA RĂDULEA ZAMFIRESCU 
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                                                                                                       Anexa nr. 7 

                                 la hotărârea privind  aprobarea unor taxe şi tarife 

                                                 pentru anul fiscal 2022, la nivelul Judeţului Gorj 

                                     

                                       
 

 
                                                                          LISTA 

privind taxele şi tarifele pentru serviciile prestate de către 

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, în anul fiscal 2022 

 

 

 

1. Taxe de vizitare muzeu, case memoriale şi alte obiective:      
                                                                                                         -lei- 

Nr. 

crt. 
Unitatea 2019 2020 2021 2022 

1. Muzeul „Alexandru Ştefulescu” 5,00   5,00 7,40 10,00 

2. Muzeul Arhitecturii Populare „Curtişoara”     5,00     5,00 7,40 10,00 
3. Muzeul de Artă     5,00     5,00 7,40 10,00 
4. Casele memoriale, case-muzeu     5,00     5,00 7,40 10,00 

 

Notă: Conform prevederilor art. 21 alin (3) şi (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:     

                       -  Copilul cu handicap, precum şi persoana care îl însoţeşte beneficiază de gratuitate la             

                           bilete de intrare în muzee; 

- Adulţii cu handicap beneficiază de bilete de intrare la muzee, astfel: 

o adultul cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoana care îl însoţeşte 

beneficiază de gratuitate; 

o Adultul cu handicap mediu şi uşor beneficiază de bilete de intrare în 

aceleaşi condiţii ca elevii şi studenţii. 

 pentru elevi şi studenţi cu legitimaţie valabilă - taxa este redusă cu 50%; 

 

 

2. Alte taxe şi tarife 

               -lei- 

Nr. 

crt. 
Specificaţie taxe/tarife 2019 2020 2021 2022 

1. Comercializare pliante Hobiţa  2 2 2 2 

2. Comercializare vederi Hobiţa, Curtişoara etc 1 1 1 1 

3. Taxă filmare 15 15 15 20 

4. Taxă fotografiere 15 15 20 25 

5. Taxă chirie sală 
80 lei/ 

oră 

80 lei/ 

oră 

100 lei/ 

oră 

150 lei/ 

oră 

6. 

Taxă oficiere cununie civilă în cadrul 

Muzeului Arhitecturii Populare de la 

Curtişoara 
50 50 70 100 

7. 

Taxă oficiere cununie religioasă la biserica 

„Sf. Gheorghe” din cadrul Muzeului 

Arhitecturii Populare de la Curtişoara 
100 100 120 180 

8. 

Taxă oficiere botez la biserica „Sf. 

Gheorghe” din cadrul Muzeului Arhitecturii 

Populare de la Curtişoara 
50 50 70 100 



9. 
Taxă video-clipuri din cadrul locaţiilor 

muzeului 
200 200 250 300 

10. Taxă fotografiere profesionişti 50 50 70 100 

11. Taxă filmare profesionişti 100 100 120 150 

12. Taxă copiator 

0,50/ 

trecerea 

prin 

aparat 

A3/A4 

0,50/ 

trecerea 

prin 

aparat 

A3/A4 

0,50/ 

trecerea 

prin 

aparat 

A3/A4 

0,50/ 

trecerea 

prin 

aparat 

A3/A4 

13. Taxă expoziţii temporare 3 3 3 3 

 

 

             PREŞEDINTE,                                                         Contrasemnează: 

   COSMIN MIHAI POPESCU                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                        CRISTINA-ELENA RĂDULEA ZAMFIRESCU 
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