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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de instituțiile publice 

subordonate acestuia pentru anul fiscal 2021 

   

 CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr.14098 din 30 octombrie 2020 al Preşedintelui, 

Avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, Avizul Comisiei 

pentru educație, cultură, tineret și sport, Avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură, Avizul Comisiei juridică, ordine publică și situații de urgență,  Raportul de 

specialitate nr.14099 din 30 octombrie 2020 al Direcţiei Economice; 

 Văzând prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, Titlul IX “Impozite şi taxe locale”, ale Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015, Titlul IX ”Impozite şi taxe locale” şi ale 

art.7 din Legea nr.52 din 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale 

Hotărârii nr.111 din 29 octombrie 2020 a Consiliului Judeţean Giurgiu; 

 Ținând cont de prevederile art.173 alin.(3) lit.c) și ale art.178 alin.(1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

 În temeiul şi al art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. – Se aprobă taxele care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de instituțiile 

publice subordonate pentru anul fiscal 2021, conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, după 

cum urmează: 

1.  Se aprobă  taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor, conform 

Cap.V, art. 474 - anexa nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre. 

2. Se aprobă taxa pentru valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită 

desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice, conform Cap.II, art. 457 -  anexa nr. 2 care 

face parte integrantă din hotărâre. 

3. Se aprobă taxele speciale şi tarifele de utilizare a zonei drumurilor judeţene din 

judeţul Giurgiu, conform Cap.IX - anexa nr. 3 care face parte integrantă din hotărâre. 

4. Se aprobă taxele speciale pentru prestări servicii efectuate de către Consiliul 

Judeţean Giurgiu, conform Cap.VIII -  anexa nr. 4 care face parte integrantă din hotărâre. 

5. Se aprobă tarifele pentru spaţiile/terenurile închiriate, proprietatea privată a judeţului 

Giurgiu, conform Cap.II  si Cap.III - anexa nr.5 care face parte integrantă din hotărâre. 

6.  Se aprobă tarifele de utilizare privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 

electronice, conform Cap.IX -  anexa nr. 6 care face parte integrantă din hotărâre. 

7.  Se aprobă  taxele percepute de  Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, 

conform Cap.IX -  anexa nr. 7 care face parte integrantă din hotărâre. 

8. Se aprobă taxele percepute de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Giurgiu, conform Cap.VIII -  anexa nr. 8 care face parte integrantă din 

hotărâre. 

9. Se aprobă taxele percepute de Teatrul “Tudor Vianu” Giurgiu, conform Cap.VIII -  

anexa nr. 9 care face parte integrantă din hotărâre.    

10. Se aprobă taxele percepute de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu, 

conform Cap.VIII -  anexa nr. 10 care face parte integrantă din hotărâre.     
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11. Se aprobă tarifele pentru eliberarea licenţelor de traseu pentru curse regulate de către 

Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic, 

conform Cap.VIII -  anexa nr. 11 care face parte integrantă din hotărâre.  

  

 Art.2. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice, care o va transmite  

Direcţiei Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcţiei Logistică, Managementul Spitalelor și 

Patrimoniu, Direcției Achiziții Publice și Investiții în Infrastructura Locală, Direcției Juridice și 

Administrație Publică, Muzeului Județean „Teohari Antonescu” Giurgiu, Centrului Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu, Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu, 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu şi Direcţiei Judeţene de Transport, 

Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu, in vederea ducerii la indeplinire. 

 

 

 

                    PREŞEDINTE,                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                    Dumitru BEIANU                                           Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu,29 decembrie 2020 

Nr.163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptată cu 30 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri” 

din totalul de 30 consilieri în funcție. 
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ANEXA NR.1 

la Hotărârea nr.163 din 29 decembrie 2020 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 

 

Art.474 

alin.(1) 

Taxa pentru eliberarea certificatului de 

urbanism, în mediul urban 

Nivelurile pentru 

anul 2020 

lei/mp 

Nivelurile 

aplicabile pentru 

Anul  Fiscal  2021 

lei/mp 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism:   

a)  până la 150 mp inclusiv 10,00 10,00 

b)  între 151 şi 250 mp inclusiv 12,00 12,00 

c)  între 251 şi 500 mp inclusiv 16,00 16,00 

d)  între 501 şi 750 mp inclusiv 16,00 16,00 

e)  între 751 şi 1000 mp inclusiv 24,00 24,00 

f)  peste 1000 mp  24,00+0,01 

lei/mp  pentru 

fiecare mp.care        

depăşeşte 1.000 mp 

24,00+0,01 

lei/mp  pentru 

fiecare mp.care        

depăşeşte 1.000 mp 

Art.474 

alin.(10) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje 

sau excavări 
14,00 

pentru fiecare mp 

afectat 

14,00 

pentru fiecare mp 

afectat 

Art.474 

alin.(14) 

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  

14,00 

pentru fiecare mp de 

suprafaţă ocupată de 

construcţie 

14,00 

pentru fiecare mp 

de suprafaţă 

ocupată de 

construcţie 

Art.474 

alin.(15) 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii 

privind lucrările de racorduri şi branşamente 

la reţelele publice de apă, canalizare, 

gaze,termice, energie electrică,telefonie şi 

televiziune prin cablu 

22,00 

pentru fiecare racord 

22,00 

pentru fiecare 

racord 

Art.474 

alin.(4) 

Taxa pentru avizarea certificatului de 

urbanism de către comisia de urbanism şi 

amenajarea teritoriului, de către primari sau 

de structurile de specialitate din cadrul 

consiliului  judeţean 

25,00 25,00 

Art.474 

alin.(16) 

Taxa pentru eliberarea certificatului de 

nomenclatură stradală şi adresă 
16,00 16,00 

 

Alte taxe conform Codului Fiscal art. 474, aliniatele următoare: 

 

alin.(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% 

din taxa stabilita conform alin. (1). 

alin.(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumul 

taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale 

alin.(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau 

cladire-anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii 
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alin.(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii decât cele 

mentionate la alin. (5) este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, 

inclusiv valoarea instalatiilor aferente 

alin.(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul 

taxei pentru eliberarea autorizatiei initiale 

alin.(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii 

este egala cu 0,1% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe 

cladiri, aferenta partii desfiintate 

alin.(12) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier în 

vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse în alta autorizatie de construire, 

este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier 

alin.(13) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori 

campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie 

 

 

             PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ, 

             Dumitru Beianu  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

                                                                    Aurelia Brebenel 

 

 

            DIRECTOR EXECUTIV, 

    Florentina Stănculescu 
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ANEXA NR.2 

la Hotărârea nr.163 din 29 decembrie 2020 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

VALORILE IMPOZABILE 

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice, conform 

Codului Fiscal, art. 457 

 

 

Nr. 

crt 

 

 

 

 

Tipul clădirii  

Valoarea impozabilă  

( lei/mp) 

2020 

Nivelurile aplicabile în Anul Fiscal 

(lei/mp) 

2021 

Cu instalaţii de 

apă, canalizare, 

electrice, încălzire 

[condiţii 

cumulative] 

Fără instalaţii de 

apă, canalizare, 

electrice, 

încălzire 

Cu instalaţii de 

apă, canalizare, 

electrice, încălzire 

[condiţii 

cumulative] 

Fără instalaţii 

de apă, 

canalizare, 

electrice, 

încălzire 

A Clădire cu cadre din beton 

armat sau cu pereţi exteriori 

din cărămidă arsă sau din 

orice alte materiale rezultate 

în urma unui tratament termic 

şi/sau chimic 

 

 

1590,00 

 

 

944,00 

 

 

1590,00 

 

 

944,00 

B Clădire cu pereţi exteriori din 

lemn, din piatră naturală, din 

cărămidă nearsă, din vălătuci 

sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament 

termic şi/sau chimic 

 

 

432,00 

 

 

270,00 

 

 

 

 

 

432,00 

 

 

270,00 

 

 

 

C Clădire- anexă cu cadre din 

beton armat sau cu pereţi 

exteriori din cărămidă arsă 

sau din orice alte materiale 

rezultate în urma unui 

tratament termic şi/sau chimic 

 

 

270,00 

 

 

242,00 

 

 

270,00 

 

 

242,00 

D Clădire –anexă cu pereţi 

exteriori din lemn, din piatră 

naturală, din cărămidă nearsă, 

din vălătuci sau din orice alte 

materiale nesupuse unui 

tratament termic şi /sau 

chimic 

 

 

162,00 

 

 

106,00 

 

 

162,00 

 

 

106,00 

 

       Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv 

măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,4  

(art. 457, alin. 5, din Legea nr. 227/2015 privind  Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare). 

 

             PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ, 

             Dumitru Beianu  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

                                                                    Aurelia Brebenel 

 

 

            DIRECTOR EXECUTIV, 

    Florentina Stănculescu 
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ANEXA NR.3 

la Hotărârea nr.163 din 29 decembrie 2020 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

TAXE SPECIALE ŞI TARIFE DE UTILIZARE A 

ZONEI DRUMURILOR JUDEŢENE DIN JUDEŢUL GIURGIU  

stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor, pentru anul 2021 

 

Nr. 

crt. 
Denumire taxă / tarif 

Unitate de  

calcul 

Taxa/ Tarif 

unitar 

- LEI- 

2020 2021 

0 1 2 3 4 

A ACORD PREALABIL ŞI AUTORIZAŢIE DE AMPLASARE ŞI ACCES ÎN ZONA 

DRUMULUI JUDEŢEAN 
 

 

1 Negaţie  

(pentru obiectivele de investiţii care nu se amplasează în 

zona drumului judeţean) 

taxă/document 

60,00 60,00 

2 Acord prealabil de amplasare şi acces în zona drumului 

judeţean, pentru persone fizice şi juridice 

taxă/document 
104,00 104,00 

3 Autorizaţie de amplasare şi acces în zona drumului 

judeţean, pentru persoane fizice: pentru construcţii de 

locuinţe, anexe gospodăreşti, garaje şi utilităţi aferente 

acestora. 

taxă/document 

132,00 132,00 

4 Autorizaţie de amplasare şi acces în zona drumului 

judeţean (altele decât cele de la pct.3) 

taxă/document 
187,00 187,00 

B OCUPAREA SUPRAFEŢELOR DIN ZONA DUMURILOR JUDEŢENE 

1 Amplasare panou publicitar, pe: drum judeţean 

modernizat 
tarif/mp/lună 

22,10 22,10 

drum judeţean 

nemodernizat 
5,50 5,50 

2 Spaţiu cu destinaţie comercială: chioşc, 

rulotă, masă pentru desfacere produse 

alimentare şi nealimentare, platformă,  

etc., pe:      

drum judeţean 

modernizat tarif/mp/lună 

 

5,50 5,50 

drum judeţean 

nemodernizat 3,20 3,20 

3 Locuri de parcare care deservesc  

obiective economice, pe: 

drum judeţean 

modernizat 
Tari 

 

f/mp/lună 

 

5,90 5,90 

drum judeţean 

nemodernizat 
3,50 3,50 

0 1 2 3 4 

C AMPLASARI DE CABLURI ŞI CONDUCTE 

1 Amplasare de cabluri electrice, etc.   

1.1 Subtraversare  tarif/ml/lună 3,00 3,00 

1.2 Cablu subteran în lungul drumului: 

 

în ampriză, în 

afara părţii 

carosabile 
tarif/ml/lună 

 

3,00 3,00 

sub partea 

carosabilă 
3,90 3,90 

în zona de 

siguranţă 
1,50 1,50 
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1.3 Stâlpi de care sunt prinse cabluri 

aeriene în lungul drumului: 

   

în ampriză, în 

afara părţii 

carosabile 

 

tarif/buc/lună 

 

9,00 9,00 

în zona de 

siguranţă 
7,00 7,00 

1.4 Cabluri aeriene în lungul drumului în ampriză, în 

afara părţii 

carosabile 
tarif/ml/lună 

 

2,60 2,60 

în zona de 

siguranţă 
1,30 1,30 

1.5 Cabluri pozate pe poduri, pasaje şi 

podeţe,  

în canale 

tehnice 

tarif/ml/lună 

 

13,00 13,00 

ancorate de 

pod sau în altă 

soluţie decât 

canal  tehnic 

22,90 22,90 

2 Amplasarea conductelor de apă, canalizare, termoficare, aburi şi alte produse neinflamabile, de gaze, 

ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi transportatoare care traversează aerian drumurile, etc. 

2.1 Traversare aeriană  tarif/ml/lună 8,60 8,60 

2.2 Subtraversare  tarif/ml/lună 6,00 6,00 

2.3 Amplasare subterană în lungul  

drumului: 

 

în ampriză, în 

afara părţii 

carosabile 
tarif/ml/lună 

 

6,00 6,00 

sub partea 

carosabilă 
10,00 10,00 

în zona de 

siguranţă       
4,70 4,70 

2.4 Amplasare aeriană în lungul drumului: 

 

în ampriză, în 

afara părţii 

carosabile tarif/ml/lună 

23,60 23,60 

în zona de 

siguranţă 
16,70 16,70 

2.5 Amplasare pe poduri, pasaje şi podeţe 

 

în canale 

tehnice 

tarif/ml/lună 

60,50 60,50 

ancorate de 

pod sau în altă 

soluţie decât 

canal tehnic 

94,00 94,00 

 

NOTĂ:  

Modul de aplicare a taxelor speciale şi a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene 

prevăzute în prezenta anexă este următorul:  

1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona 

drumului judeţean, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului 

rutier.  

2. Realizarea sau amplasarea în zona drumurilor judeţene a panourilor publicitare, a oricăror 

construcţii, accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei se 

face pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a 

autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului judeţean şi prin încheierea, dacă este 

cazul, a contractului aferent utilizării suprafeţei ocupate din ampriza şi zona de siguranţă.  

3. Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi de acces în zona drumului judeţean se emit 

pentru o anumită funcţie a obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a destinaţiei, beneficiarul este 

obligat să obţină aprobarea administratorului drumului pentru noua situaţie.  
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4. Taxele speciale se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita 

autorizaţie.  

5. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care 

lucrările la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate.  

6. Taxele speciale şi tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara 

zonei de protecţie a drumurilor judeţene, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile 

judeţene sau alte lucrări în ampriza şi în zona de siguranţă a drumului judeţean.  

7. Taxele speciale prevăzute la lit.A, pct. 2, 3 şi 4 din tabelul de mai sus se percep şi în cazul 

în care se solicită prelungirea acordului prealabil sau a autorizaţiei de amplasare şi acces la drumul 

judeţean.  

8. Acordul prealabil se eliberează pentru obiectivele de investitii complexe sau la solicitarea 

diversilor titulari de investitii, iar pentru celelalte categorii de lucrări se poate elibera direct 

Autorizatia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului judeţean, în baza unei documentatii 

corespunzătoare. 

9. Persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcţii de 

locuinţe, garaje, împrejmuiri, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, TV, electricitate, 

canalizare etc. li se încasează o singură dată suma de 132,00 lei, respectiv, la eliberarea autorizaţiei 

de amplasare şi acces în zona drumului judeţean. 

10. Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată 

din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur.  

11. Pentru spaţiile prevăzute la lit. B, poziţia 2 din tabelul de mai sus, suprafaţa minimă 

tarifată va fi suprafaţa obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă suprafaţa 

aferentă staţionării autovehiculelor în afara părţii carosabile.  

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

 13. Exceptare de la plata tarifului de utilizare: tariful de utilizare a zonei drumului judeţean 

conform lit.B şi C nu se aplică utilizatorilor prevăzuți de legislația în vigoare. 

 

             PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ, 

             Dumitru Beianu  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

                                                                    Aurelia Brebenel 

 

 

            DIRECTOR EXECUTIV, 

    Florentina Stănculescu 
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ANEXA NR.4 

la Hotărârea nr.163 din 29 decembrie 2020 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

TAXE SPECIALE PENTRU PRESTĂRI SERVICII EFECTUATE DE CĂTRE 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

1. TAXE SPECIALE PENTRU EXECUTARE DE XEROCOPII CU COPIATORUL DIN 

DOTAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN 

 
Nr. 

crt. 

FORMAT PAGINĂ Taxă (lei) 

2020 

Taxă (lei) 

2021 

 COPII ALB NEGRU   

1.  Format  A 5 – 1 pagină 1,00 1,00 

2.  Format  A 5 -  faţă - verso 1,00 1,00 

3.  Format  A 4 – 1 pagină 1,00 1,00 

4.  Format  A 4 -  faţă – verso 2,00 2,00 

5.  Format  A 3 -  1 pagină 1,00 1,00 

6.  Format  A 3 -  faţă – verso 2,00 2,00 

 COPII COLOR   

1.  Format  A 5 – 1 pagină 2,00 2,00 

2.  Format  A 5 -  faţă - verso 2,00 2,00 

3.  Format  A 4 – 1 pagină 2,00 2,00 

4.  Format  A 4 -  faţă – verso 2,50 2,50 

5.  Format  A 3 -  1 pagină 2,50 2,50 

6.  Format  A 3 -  faţă – verso 3,50 3,50 

 

2. TAXE SPECIALE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE UNOR ACTE DIN ARHIVA 

DIRECŢIEI CONSILIULUI JUDEŢEAN 

 
Nr. 

crt. 

COPII ARHIVĂ DIRECTIE Taxă (lei) 

2020 

Taxă (lei) 

2021 

1. 1 Pagină 4,50 4,50 

2. 1 Filă 6,00 6,00 

3. 1 Planuri (documente desenate)    A 4 31,00 31,00 

4. 1 Planuri (documente desenate)    A 3 38,00 38,00 

 

3. TAXE SPECIALE FORMATE DIN TARIFE ŞI SERVICII CE VOR CONSTITUI 

VENITURI PROPRII ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN 
 

Nr. 

crt. 

 

TARIFE ŞI SERVICII 

 

TAXĂ 

2020 

 

TAXĂ 

2021 

 TARIFE   

1. Tarif închiriere sală de şedinţe (sonorizare 

inclusă) 

81,00 lei /oră 81,00 lei /oră 

2. Tarif pentru folosirea instalaţiei de aer 

condiţionat din sala de şedinţe 

32,00 lei/oră 32,00 lei/oră 

3. Tarif pentru închiriere echipamente pentru 

evenimente 

                        -videoproiector 

                        -laptop 

                        -flipchard fără hârtie 

                        -flipchard cu hârtie 

 

 

16,00 lei/oră 

16,00 lei/oră 

5,00 lei/oră 

8,00 lei/oră 

 

 

16,00 lei/oră 

16,00 lei/oră 

5,00 lei/oră 

8,00 lei/oră 



F-PG 15.07 

 SERVICII   

1. Imprimarea de informaţii din bazele de date 

ale Consiliului Judeţean 

1,00 lei/pag. 1,00 lei/pag. 

2. Sortarea de informaţii si extragerea acestora 

din bazele de date ale Consiliului Judeţean in 

vederea comunicarii unor informatii intr-un 

anumit format 

2,00 lei/pag. 2,00 lei/pag. 

3. Salvarea pe CD/DVD a informaţiei de date din 

bazele de date ale instituției cu suportul 

Consiliului Județean 

7,00 lei/CD/DVD 

 

7,00 lei/CD/DVD 

 

4. Salvarea pe CD, DVD, stick, memory card a 

informaţiei de date din bazele de date ale 

institutiei cu  suportul solicitantului 

5,00 lei/ 

CD/DVD/memory card 

2,00 lei/stick 

5,00 lei/ 

CD/DVD/memory card 

2,00 lei/stick 

5. Tehnoredactare in limba romana la solicitare  2,50 lei/pagină 2,50 lei/pagină 

6. Tehnoredactare in limba engleza la solicitare  3,50 lei/pagină 3,50 lei/pagină 

7. Scanarea după documentele Consiliului 

Judeţean 

2,50 lei/pagină 2,50 lei/pagină 

8. Scanarea după documentele solicitantului 1,00 lei/pagină 1,00 lei/pagină 

9. Plastifiat documente cu folie client 1,00 lei/pagină 1,00 lei/pagină 

10. Plastifiat documente cu folie Consiliul 

Judeţean 

2,00 lei/pagină 2,00 lei/pagină 

11. Îndosariat documente cu material client 8,00 lei/volum 

format A4 

8,00 lei/volum 

format A4 

12. Îndosariat documente cu material Consiliul 

Judeţean 

16,00 lei/volum  

format A4 

16,00 lei/volum  

format A4 

13. Tarif de închiriere a spaţiului pentru 

publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean 

32,00 lei/lună 32,00 lei/lună 

14. Tarif prelucrare date pentru publicare 2,50 lei/pagină 2,50 lei/pagină 

15. Fotografiere digitală (fara listare) 1,00 lei/poză 1,00 lei/poză 

16. Fotografiere digitală (cu listare) 3,50 lei/poză 3,50 lei/poză 

17. Tipărire imagine alb -negru 0,50 lei/pagină 0,50 lei/pagină 

18. Tipărire imagine color 3,50 lei/pagină 3,50 lei/pagină 
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ANEXA NR.5 

la Hotărârea nr.163 din 29 decembrie 2020 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

 

 

 

TARIFE PENTRU SPAŢIILE/TERENURILE ÎNCHIRIATE 

PROPRIETATEA PRIVATĂ A JUDEȚULUI GIURGIU 

 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE VALOARE (lei/mp) 

2020 2021 

1. Tarif minim lunar/mp pentru spaţiile 

închiriate proprietatea privată a Judeţului 

Giurgiu 

22 lei/mp/lună  22 lei/mp/lună  

2. Tarif minim pe zi/mp pentru terenurile 

închiriate proprietatea privată a  Judetului 

Giurgiu 

2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi 
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ANEXA NR.6 

la Hotărârea nr.163 din 29 decembrie 2020 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

TARIFE DE UTILIZARE  

stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de 

comunicaţii electronice pentru anul 2021 

 
Pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată (terenuri şi clădiri) a 

judeţului  

 
Nr. 

crt. Denumire taxă / tarif 
Unitate de  

calcul 

Tarif unitar 

2020 

- lei - 

Tarif unitar 

2021 

- lei - 

A AMPLASĂRI DE CABLURI    

 Pe terenuri (reţele subterane și supraterane) Tarif/ml/an  2,40  2,40 

 Pe anvelopa clădirii Tarif/ml/an  2,40  2,40 

B AMPLASĂRI DE ANTENE PE CLĂDIRI Tarif/mp/an 36,00 36,00 

 

Pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a judeţului  în  zona drumurilor 

judeţene din judeţul Giurgiu  

 
Nr. 

crt. 
Denumire taxă / tarif 

Unitate de  

calcul 

Tarif  

unitar 

2020 

-lei- 

Tarif  

unitar 

2021 

-lei- 

1 Amplasare de cabluri de comunicatii electronice    

1.1 Subtraversare  tarif/ml/an 9,60 9,60 

1.2 Cablu subteran în lungul 

drumului: 

 

sub partea carosabilă 

tarif/ml/an  

7,20 7,20 

în ampriză, în afara părţii 

carosabile 
4,80 4,80 

în zona de siguranţă 2,40 2,40 

1.3 Stâlpi de care sunt prinse 

cabluri în lungul drumului: 

   

în ampriză, în afara părţii 

carosabile 
tarif/buc/an 

20,40 20,40 

în zona de siguranţă 15,60 15,60 

1.5 Cabluri pozate pe poduri, 

pasaje şi podeţe,  

în canale tehnice 

tarif/ml/an  

7,20 7,20 

ancorate de pod sau în altă 

soluţie decât canal  tehnic 
12,00 12,00 
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ANEXA NR.7 

la Hotărârea nr.163 din 29 decembrie 2020 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

 

 

TAXE PENTRU PRESTĂRI DE SERVICII EFECTUATE 

DE MUZEUL JUDEŢEAN „TEOHARI ANTONESCU” GIURGIU 

 

 

1. TAXĂ VIZITARE, EXPOZIȚIA PERMANENTĂ DIN STRADA C.D.GHEREA, 

NR.3, GIURGIU (SEDIUL PRINCIPAL AL MUZEULUI) 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

TARIFE 

TAXĂ 

2020 

- lei -  

TAXĂ 

2021 

- lei - 

1. Bilete cu preţ întreg                                            10,00 10,00 

2. Bilete preţ redus (elevi, studenți)          2,50 2,50 

3.  Bilete preţ redus (pensionari) 5,00 5,00 

4. Cărţi poştale                  2,50 2,50 

5. Taxă filmare amatori                                                      26,00 26,00 

6. Taxă filmare profesioniști* 50,00 50,00 

7. Taxă fotografiere amatori 15,00 15,00 

8. Taxă fotografiere profesioniști* 30,00 30,00 

9. Taxă închiriere spaţiu 14,00 lei/oră 14,00 lei/oră 

10. Magnet personalizat 5,00 5,00 

 

2. TAXĂ VIZITARE SECȚIA ETNOGRAFIE ȘI ARTĂ, BLD. BUCUREȘTI, NR.10 

 

Nr. 

Crt. 

 

TARIFE 

TAXĂ 

2020 

- lei -  

TAXĂ 

2021 

- lei - 

1. Bilete cu preţ întreg 5,00 5,00 

2. Bilete preţ redus (elevi, studenți) 1,50 1,50 

3.  Bilete preţ redus (pensionari) 2,50 2,50 

4. Cărţi poştale 2,50 2,50 

5. Taxă filmare amatori 26,00 26,00 

6. Taxă filmare profesioniști* 50,00 50,00 

7. Taxă fotografiere amatori 15,00 15,00 

8. Taxă fotografiere profesioniști* 30,00 30,00 
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3. TAXĂ VIZITARE, CASA MEMORIALĂ “PETRE GHELMEZ” – 

COMUNA GOGOȘARI, JUDEȚUL GIURGIU 

Nr. 

Crt. 

 

TARIFE 

TAXĂ 

2020 

- lei -  

TAXĂ 

2021 

- lei - 

1. Bilete cu preţ întreg 5,00 5,00 

2. Bilete preţ redus (elevi, studenți) 1,50 1,50 

3.  Bilete preţ redus (pensionari) 2,50 2,50 

4. Taxă filmare amatori 26,00 26,00 

5. Taxă filmare profesioniști* 50,00 50,00 

6. Taxă fotografiere amatori 15,00 15,00 

7. Taxă fotografiere profesioniști* 30,00 30,00 

 

 *Taxa filmare profesioniști se va solicita oficial acest serviciu prin secretariat, se va analiza 

oportunitatea – minim 48 ore, se va percepe taxa. 

 Reduceri pentru: 

a) elevi și studenți, inclusiv elevii și studenții de învățământul particular acreditat, 75% 

reducere; 

b) adulții cu handicap mediu și ușor, 75% reducere; 

c) pensionari, 50% reducere. 

 Gratuități vizitare muzeu 

a) delegații oficiale, precum si pentru delegații cu caracter cultural, în limita programului de 

funcționare; 

b) angajații rețelei muzeale, ai Institutului Național de Cercetare în Domeniul Conservării și 

Restaurării ai Ministerului Culturii și ai serviciilor deconcentrate ale Ministerului 

Culturii; 

c) copiii preșcolari (până la vârsta de 7 ani); 

d) copiii în vârstă de până la 18 ani, care au nevoi speciale sau cu handicap, precum și 

pentru persoana însoțitoare a copilului în vârstă de până la 18 ani; 

e) prima zi de miercuri din lună; 

f) elevii și studenții cetățeni români din afara granițelor țării, bursieri ai statului roman; 

g) pentru adulții cu handicap grav sau accentuat, precum și pentru persoana însoțitoare. 

 

Operaţiunile de restaurare carte, obiecte ceramică, textile, pictură şi cercetări arheologice de 

suprafaţă se stabilesc pe bază de deviz atât pentru anul 2020 cât şi pentru anul 2021. 

 Menţionăm că taxele stabilite nu conţin 2% taxă monumente istorice, conform Legii 

nt.422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările 

ulterioare. 
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ANEXA NR.8 

la Hotărârea nr.163 din 29 decembrie 2020 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

TAXE PENTRU PRESTĂRI DE SERVICII EFECTUATE 

DE CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII 

TRADIŢIONALE GIURGIU 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA TAXĂ 

2020 

TAXĂ 

2021 

  1. Taxă înscriere curs 20 lei 20 lei 

  2. Taxă eliberare diplomă 35 lei 35 lei 

  3. Taxă şcolarizare pentru disciplinele: 

pictură, grafică - design, acordeon 
330 lei/an şcolar 330 lei/an şcolar 

  4. Taxă şcolarizare pentru disciplinele: 

pian, orgă, chitară, canto (muzică uşoară şi populară), vioară 
415 lei/an şcolar 415 lei/an şcolar 

  5. Taxă școlarizare pentru disciplínele: dans popular, artă 

teatrală 
140 lei/an şcolar 140 lei/an şcolar 

6. Închiriere costum popular/piesă 10 lei/zi 10 lei/zi 

7. Închiriere costum popular/costum 20 lei/zi 20 lei/zi 

8. Taxă de şcolarizare pentru disciplinele: arta lemnului, ţesături 

tradiţionale, cusături tradiţionale. 

Numai taxa de 

înscriere 27 lei 

Numai taxa de 

înscriere 27 lei 

9. Eliberare adeverinţă, copii după documente (pentru cei care 

nu sunt salariaţi ai instituţiei)  
10 lei 10 lei 

10. Taxă de înscriere concurs de pictură 5 lei/concurent 5 lei/concurent 

11. TAXE AN PREGĂTITOR 

 Disciplinele: pictură, grafică - desing, acordeon 30 lei/lună 30 lei/lună 

Disciplinele: pian, orgă, chitară, canto (muzică uşoară şi 

populară), vioară 
40 lei/lună 40 lei/lună 

Disciplinele: dans popular, artă teatrală 15 lei/lună 15 lei/lună 

12. TAXE AN PERFECŢIONARE 

Disciplinele: pictură, grafică - desing, acordeon 240 lei/an şcolar 240 lei/an şcolar 

Disciplinele: pian, orgă, chitară, canto (muzică uşoară şi 

popular), vioară 
300 lei/an şcolar 300 lei/an şcolar 

Disciplinele: dans popular, artă teatrală 100 lei/an şcolar 100 lei/an şcolar 

13. Taxă chirie sală de dans 1-3 ore/50 lei/zi 1-3 ore/50 lei/zi 

3-6 ore/75 lei/zi 3-6 ore/75 lei/zi 

Peste 6 ore/100 lei/zi Peste 6 ore/100 lei/zi 

14.  Taxă asistență artistică 200 lei/semestru 200 lei/semestru 
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ANEXA NR.9 

la Hotărârea nr.163 din 29 decembrie 2020 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

 

TAXE PERCEPUTE DE TEATRUL “TUDOR VIANU” GIURGIU 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

DENUMIRE TAXĂ 

TAXĂ 

2020 

lei 

TAXĂ 

2021 

lei 

1. Taxă intrare spectacole pentru copii – 

toate sălile 

10,00 lei/bilet 10,00 lei/bilet 

2.  Taxă intrare spectacole pentru tineret – 

toate sălile 

12,00 lei/bilet 12,00 lei/bilet 

3. Taxă intrare spectacole pentru adulţi – 

toate sălile 

18,00 lei/bilet 

spectacole din 

stagiunile trecute 

 

20,00 lei/bilet 

spectacole indiferent de 

stagiune 20,00 lei/bilet 

spectacole din 

stagiunea 2019 - 2020 

25,00 lei/bilet premiere 

si alte spectacole 

evenimente 

25,00 lei/bilet premiere 

si alte spectacole 

evenimente 

4. Taxă intrare spectacole pentru pensionari 

– toate sălile  

15,00 lei/bilet 15,00 lei/bilet 

5. Taxă închiriere spatiu Sala Mare 1000,00 lei/ora 1000,00 lei/ora 

6. Taxă închiriere spatiu Sala Studio 350,00 lei/ora 350,00 lei/ora 

7. Taxă închiriere spatiu Sala Atelier 200,00 lei/ora 200,00 lei/ora 

 

 

 

             PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ, 

             Dumitru Beianu  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

                                                                    Aurelia Brebenel 

 

 

            DIRECTOR EXECUTIV, 

    Florentina Stănculescu 

 

 

 

 

 

 



F-PG 15.07 

 

ANEXA NR.10 

la Hotărârea nr.163 din 29 decembrie 2020 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

 

 

 

 

TAXE PERCEPUTE DE DIRECŢIA JUDEŢEANĂ  

DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR GIURGIU 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

DENUMIRE TAXĂ 

TAXĂ 

2020 

- lei - 

TAXĂ 

2021 

- lei - 

1. Taxă avizare transcriere acte stare civilă  50 50 

2. Taxă avizare rectificare acte stare civilă 50 50 

3. Taxă schimbare nume/prenume pe cale administrativă 100 100 

4. Taxă de urgenţă  50 50 
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ANEXA NR.11 

la Hotărârea nr.163 din 29 decembrie 2020 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

T A R I F E  

pentru eliberarea licențelor de traseu pentru curse regulate 

 de către DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT, ADMINISTRAREA DRUMURILOR 

JUDEŢENE ŞI CONTROL TRAFIC 

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.27 din 2011 privind transporturile rutiere, 

cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Ordinului MT/MDRAP 

nr.1158/2336/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor 

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

regulate la nivel judeţean 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire tarif Tarif 2020 

-lei- 

Tarif 2021 

-lei- 

1 Tarif pentru eliberarea licenței de traseu pentru curse 

regulate– pentru o cursa- (tarif pentru 1 an) 
42,00 42,00 

2 Tarif pentru înlocuirea licenței de traseu pentru curse 

regulate, în cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării celei 

eliberate inițial (tarif pentru o licență) 

50% din 

tariful 

inițial 

50% din 

tariful 

inițial 

3 Tarif pentru înlocuirea licenței de traseu pentru curse 

regulate, în cazul schimbării denumirii operatorului de 

transport sau a adresei sediului social (tarif pentru o licență) 

20% din 

tariful 

inițial 

20% din 

tariful 

inițial 

4 Tarif pentru eliberarea licenței de traseu temporare pentru 

curse regulate, atribuită direct de către Consiliul Județean 

Giurgiu, pâna la organizarea atribuirii electronice, prin 

sistemul informatic national-pentru o cursa-(tarif pentru 60 

zile) 

7,00 7,00 

5 Tarif pentru eliberarea licenței de traseu temporare, pentru 

curse regulate, atribuită direct de către Consiliul Județean 

Giurgiu, pe perioada suspendării licenței de 

transport/licenței comunitare a operatorului de transport-

pentru o cursa-(tarif pentru 30 zile) 

3,50 3,50 

6 Tarif pentru eliberarea licenței de traseu pentru curse 

regulate– pentru o cursă - (tarif pentru o perioadă diferită de 

1 an) 

          Număr de luni 

 ------------------------------------   x  42,00(tarif pentru 1 an)=  

12  (numărul de luni într-un an) 

 

= Tarif final (lei) 
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