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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. ______ 

  Adoptată în şedinţa din 23.12.2021 

         cu un număr de________voturi,  

     din numărul de consilieri în funcţie 
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JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

DIRECŢIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE, SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚII 

PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE 

DIRECȚIA TEHNICĂ, INVESTIȚII, INFRASTRUCTURĂ DRUMURI PUBLICE ȘI TRANSPORT 

PUBLIC JUDEȚEAN 

DIRECŢIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

DIRECŢIA URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, EVIDENȚA PATRIMONIULUI ȘI 

PROTECȚIA MEDIULUI 

 

 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru anul fiscal 2022,  

la nivelul Judeţului Gorj 

 

 

 În conformitate cu prevederile Titlului IX - Impozite si taxe locale, din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1/2016, actualizată, 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cuantumurile 

taxelor locale din competenţa consiliului judeţean se stabilesc şi se majorează prin hotărâre a acestuia. Redăm 

mai jos prevederile art. 489 din Legea nr. 227/2015, actualizată , alineatele: 

   (1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate 

stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele 

criterii: economice, sociale, geografice, urbanistice precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia 

taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b).  

   (2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite 

în prezentul titlu.   

   (3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice 

locale.   

            Potrivit prevederilor art. 129 alin. (4), lit. c), din O.U.G nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, în 

exercitarea atribuţiilor privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, consiliul judeţean „stabileşte 

impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii”. În completarea textului de lege menţionat, art. 27 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  precizează următoarele: 

„impozitele şi taxele locale se aprobă de consiliile locale, judeţene şi de Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, în limitele şi în condiţiile legii”. 

Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de titular al dreptului de proprietate publică şi, implicit, de 

administrator al drumurilor de interes judeţean, are obligaţia de a stabili, în temeiul art. 41, alin. (2), (4), (13), 

art. 46 alin. (1), (4), (5) şi art. 47 alin. (4), (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul 

drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr. 82/1998, tarifele pentru emiterea autorizaţiilor speciale de 

transport, acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor de amplasare şi acces la drumurile publice judeţene, precum 

şi tarifele pentru închirierea terenurilor din zona drumurilor publice judeţene (ampriza şi zona de siguranţă). 

Transporturile cu vehicule rutiere pe reţeaua de drumuri publice judeţene care depăşesc masa totală 

maximă admisă, masele maxime admise pe axe şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în anexele nr. 

2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată,  aprobată prin Legea 

nr. 82/1998, se efectuează pe baza autorizaţiei speciale de transport emisă de către administratorul drumului. 

Autorizaţia specială de transport se eliberează numai pentru efectuarea transporturilor cu vehicule: 

a) a căror încărcătură este indivizibilă. Prin încărcătură indivizibilă se înţelege încărcătura care, în 

scopul transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai multe încărcături fără cheltuieli 

nejustificate sau fără riscul deteriorării şi care, datorită dimensiunilor şi masei sale, nu poate fi 

act:767752%2082439809
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transportată de un autovehicul, o remorcă, un tren rutier sau un vehicul articulat, astfel încât acesta 

să respecte masele şi/sau dimensiunile maxime admise; 

b) fără încărcătură, care depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise. 

Pentru eliberarea acestor acte administrative, în conformitate cu prevederile art. 41, alin. (2), (4), (13), 

art. 46 alin. (1), (4), (5) şi art. 47 alin. (4), (8)  din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr. 82/1998, se aplică tarife de utilizare, care se constituie ca 

venituri la dispoziţia administratorului, respectiv pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi 

modernizarea drumurilor publice. 

            În conformitate cu prevederile  art. 41, alin. (14), coroborat cu art. 47, alin. (10), pct. (b) şi  art. 47, 

alin. (7)  din aceeaşi ordonanţă mai sus menţionată, tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene 

şi tarifele pentru ocuparea zonei acestora, stabilite de administratorul drumurilor judeţene, se aprobă prin 

hotărâre a consiliilor judeţene. 

 Astfel, prin adresa nr. 16.369/21.10.2021 a Serviciului infrastructură drumuri publice din cadrul 

Direcţiei tehnice, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean s-au transmis 

propunerile de tarife de utilizare a zonei drumurilor judeţene şi tarife suplimentare de utilizare a drumurilor de 

interes judeţean pentru anul fiscal 2022, precizându-se menţinerea acestora la nivelul stabilit prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Gorj nr. 179 din 18.12.2020, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 la proiectul de hotărâre.  

              În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, actualizată, precum şi ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, la nivelul UAT – 

Judeţul Gorj  au fost stabilite, încă din anul 2009, taxe pentru eliberarea de copii/extrase de pe actele din arhiva 

autorităţii publice judeţene (diferenţiat, în funcţie de numărul de file), taxă pentru fotocopiere coală A4 şi taxă 

fotocopiere coală A3.  

             Prin adresa nr. 16.369/20.10.2021, Compartimentul informații, relații publice și secretariat ATOP 

din cadrul Direcţiei Juridice, dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice,  propune menținerea  

taxelor pentru eliberarea, la cerere, a unor extrase sau copii de pe actele din arhiva Consiliului Județean Gorj, 

precum și pentru serviciile de fotocopiere la nivelul stabilit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj din anul 

anterior,conform anexei nr. 3 la prezentul proiect de hotărâre. 

             Astfel, potrivit art. 484 „Taxe speciale” din Codul fiscal: „ (1) pentru funcţionarea unor servicii 

publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a 

localităţii, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta 

taxe speciale.   

           (2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după 

caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare.   

        (3)   Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile 

oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare 

al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate 

a acestui tip de serviciu”. 

          Se exceptează de la această taxă, cererile pentru adeverinţele privind vechimea în muncă și se vor 

respecta prevederile legale privind facilităţile acordate persoanelor fizice, în temeiul Legii  nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Conform art. 485 din Codul fiscal “ 

autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite următoarelor persoane 

fizice sau juridice:   

  a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;   

   b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;   

act:87356%200
act:138456%2044721163
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   c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi 

economice;   

   d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta 

instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;   

   e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate 

care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare 

şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte 

persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;   

   f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi 

reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de 

invaliditate”.   

                  Potrivit art. 473 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, orice persoană care trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă autorizaţie prevăzută, trebuie să 

plătească taxa la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, înainte de a i se 

elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară. 

                           În conformitate cu prevederile art. 474 din aceeaşi lege, pentru eliberarea certificatelor de 

urbanism, a autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi a altor avize și autorizații, solicitanţii datorează taxe 

diferenţiate, iar cuantumul acestor taxe se stabileşte de către consiliile locale sau judeţene, după caz, între 

limitele prevăzute în lege. 

                           De asemenea, potrivit art. 7, alin.(16) din Legea 51/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, la solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizaţiile de construire se emit în regim de urgenţă 

în termen de până la 7 zile lucrătoare, cu perceperea unei taxe pentru emiterea de urgenţă.  

                            În consecinţă, nivelul taxelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare şi avizelor de către UAT - Judeţul Gorj, au fost propuse de Direcţia urbanism, 

amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului în conformitate cu prevederile Legii 

227/2015  privind Codul fiscal, conform anexei nr. 4 la proiectul de hotărâre. 

        În conformitate cu art. 82 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin  

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 „utilizarea formularelor cuprinse în 

anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice este obligatorie, fiind interzisă modificarea sau completarea 

structurii/conţinutului acestora. Formularele se tipăresc prin grija emitentului, cu înscrierea denumirii exacte 

a autorităţii emitente, şi se pun la dispoziţia solicitanţilor, contra cost”.  

                   Prin referatul de specialitate nr. 16369/21.10.2021, al Direcției urbanism, amenajarea teritoriului, 

evidența patrimoniului și protecția mediului, s-au propus taxe speciale, conform anexei nr. 5 la prezentul 

proiect de hotărâre, la nivelul stabilit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 179 din 18.12.2020. 

                   Potrivit Legii nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007, Ordinului Administrației Publice nr. 1158/2019, pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate la nivel judeţean  şi a Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 

Servicii Comunitare de Utilităţi Publice nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a 

autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, a Ordinului Ministerului 

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 2156 /2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice 

realizate de Autoritatea Rutieră Română – A. R. R., aprobate cu modificările şi completările ulterioare, se 

propun prin adresa nr. 16369 din 15.10.2021 a Serviciului pentru transport public judeţean și activități suport  

pentru anul 2021, tarife de  eliberare a autorizației de transport în domeniul serviciilor de transport public 

local, practicate de către Serviciul pentru transport public judeţean și activități suport din cadrul Direcţiei 

tehnice, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean conform Anexei nr. 6 la proiectul 

de hotărâre, astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 179 din 18.12.2020.  

                   Prin adresa nr. 2158 din 21.10.2021 a Muzeului Judeţean Gorj “Alexandru Ştefulescu”, 

înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 16.879/21.10.2021, s-a propus majorarea  taxelor și tarifelor cu o 
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creștere cuprinsă între 20%, până la 50% față de cele percepute în anul anterior, stabilite prin Hotărârea 

Consiliului Județean Gorj nr. 179 din 18.12.2020, conform anexei nr. 7  la prezentul proiect de  hotărâre.  

                   Art. 24 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, alin. (1) şi (2) precizează că: 

”preţurile şi tarifele pentru serviciile oferite de muzee şi colecţii publice sunt stabilite de conducerea 

acestora”, respectiv, ”în cazul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public, tarifele stabilite de acestea 

sunt aprobate de autoritatea în a cărei subordine se află, conform dispoziţiilor legale în vigoare”.  

                  Având în vedere prevederile art. 486, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare în temeiul căruia "Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti sau consiliile judeţene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice 

şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele 

asemenea”, apreciem că taxele propuse de această instituţie se înscriu în categoria celor enunţate în capitolul 

IX - Alte taxe locale, Titlul IX - Impozite şi taxe locale din actul normativ invocat. 

              Sumele realizate din încasarea taxelor stabilite prin anexa nr. 7 la proiectul de hotărâre constituie 

venituri proprii cuprinse în bugetul  Muzeului Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu". 

             În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre cu caracter normativ 

menționat a fost supus dezbaterii publice pe site-ul și la sediul Consiliului Județean Gorj, nefiind depusă, în 

termenul prevăzut în anunț, nicio propunere  sau opinie cu valoare de recomandare. 
 Având în vedere prevederile legale în vigoare, astfel cum au fost invocate, considerăm că propunerile 

de tarife, taxe şi taxe speciale, ce reprezintă venituri proprii ale Judeţului Gorj pentru anul fiscal 2022, sunt 

obiective, reale, oportune, necesare şi legale.  

  Faţă de cele expuse, apreciem că sunt îndeplinite şi respectate prevederile legale în vigoare şi, în 

consecinţă, vă propunem aprobarea taxelor, tarifelor şi taxelor speciale pentru anul fiscal 2022 , reprezentând 

venituri proprii ale judeţului Gorj, conform anexelor la proiectul de hotărâre, în forma prezentată. 
 

DIRECTOR EXECUTIV,                                         Vizat de legalitate,                             ARHITECT SEF, 

Ungureanu Victoria                                            Direcţia juridică, dezvoltarea           Cămui Alexandru Mircea 

capacităţii administrative și achiziții publice 

            DIRECTOR EXECUTIV, 

         Marcău Costel 

 

 

                                                    DIRECTOR EXECUTIV,           

                                                          Cimpoieru Cornel-Lucian                                        

               ŞEF SERVICIU,                                                  

     Buget, situații financiare și sinteze                                                                                                                     

         G Blidea Mihaela 

                                                                       Muzeul Judeţean Gorj 

                                                                Director, 

                                                                                                                 Hortopan Dumitru 

               ÎNTOCMIT,          

    Şarapatin Denisa - Loredana       
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JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

 

 

 

                                                                  REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru anul fiscal 2022,  

la nivelul Judeţului Gorj 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (4), lit. c), din O.U.G nr. 57/2019 privind  Codul 

administrativ, în exercitarea atribuţiilor privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, consiliul judeţean 

„stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii”. Potrivit art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare „impozitele şi taxele locale se aprobă de 

consiliile locale, judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele şi în 

condiţiile legii”.  

În temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi 

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

227/2015, actualizată, cuantumurile taxelor locale din competenţa Consiliului Judeţean se stabilesc şi se 

majorează anual prin hotărâre, cu până la 50%. 

        Prin prezentul Proiect de hotărâre se propune aprobarea nivelurilor următoarelor categorii de 

taxe şi tarife pentru anul 2022, ce vor fi percepute de U.A.T. – Judeţul Gorj, prin compartimentele de 

specialitate, după cum urmează:   

           -       tarifele pentru emiterea autorizaţiilor speciale de transport, acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor 

de amplasare şi acces la drumurile publice de interes judeţean, precum şi pentru închirierea terenurilor din 

zona drumurilor publice judeţene (ampriză şi zonă de siguranţă), în temeiul prevederilor art. 41, alin. (2), (4), 

(13), art. 46 alin. (1), (4), (5) şi art. 47, alin. (4), (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul 

drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr. 82/1998, cu modificările şi completările ulterioare, conform 

Anexei nr. 1, la proiectul de hotărâre; 

          -      tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene aplicabile transporturilor ale căror vehicule 

sunt înmatriculate în România şi depăşesc masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe axe şi/sau 

dimensiunile maxime admise la circulaţia pe drumurile publice judeţene, în conformitate  cu prevederile  art. 

41, alin. (14), coroborat cu art. 47, alin (10), lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul 

drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr. 82/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi  art. 

47, alin. (7)  din aceeaşi ordonanţă, conform Anexei nr. 2, la proiectul de hotărâre;          

           -     taxe în vederea eliberării, la cerere, a unor extrase sau copii de pe documentele păstrate în arhiva 

Consiliului Judeţean Gorj, precum şi pentru fotocopiere a acestora conform prevederilor Legii nr. 16/1996, 

a arhivelor naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, exceptându se de la această taxă, cererile pentru 

adeverinţele privind vechimea în muncă, conform Anexei nr. 3, la proiectul de hotărâre; 

             -  taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi altor 

avize asemănătoare, conform limitelor prevăzute de art. 474 din Legea nr. 227/2005 privind Codul Fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, conform Anexei nr. 4, la proiectul de hotărâre; 

             -  taxe speciale specifice Instituţiei Arhitectului Şef, conform art. 82 alin (4) din Ordinul nr. 839/2009 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii conform Anexei nr. 5, la proiectul de hotărâre; 
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            -   tarife pentru eliberarea autorizației de transport în domeniul serviciilor de transport public local 

practicate de către Serviciul pentru transport public judeţean și activități suport în anul 2022, potrivit Legii 

nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, 

Ordinului Administrației Publice nr. 1158/2019, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea 

prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate la nivel judeţean, conform Anexei nr. 6, la proiectul de hotărâre; 

         -    taxe şi tarife propuse de Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu“ în temeiul  Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr. 7, la proiectul de 

hotărâre. 

                     Taxele, tarifele şi taxele speciale propuse sunt prevăzute în anexele la Proiectul de hotărâre 

prezentat şi se încadrează în nivelurile maxime stabilite prin Legea privind Codul fiscal nr. 227/2015 şi a 

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

nr. 227/2015, astfel cum au fost modificate şi completate ulterior. 

                     Faţă de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre şi a anexelor ce fac 

parte integrantă din acesta, în forma prezentată. 

 

 

                        PREŞEDINTE,                                                                                                                             

             COSMIN MIHAI POPESCU 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN        

                                                                                                     Anexa nr. 1 

                                                   la proiectul de hotărâre 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  proiectul de hotărâre 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 proiectul de hotărâre 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 proiectul de hotărâre 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 proiectul de hotărâre 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 
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                                                                                                                   Anexa nr. 6 

                                                                        la proiectul de hotărâre 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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