
 

Proiect nr.300 din 09 noiembrie 2021 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 INIȚIATOR, 

 PREȘEDINTE, 

 Dumitru Beianu 

 

 

 AVIZAT, 

 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Aurelia Brebenel 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

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

publice subordonate acestuia pentru anul fiscal 2022 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară 

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.20050 din 09 noiembrie 2021 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.20056 din 09 noiembrie 2021 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate; 

- nota de fundamentare nr.12260 din data de 07 octombrie 2021 a Direcției Urbanism și amenajarea 

teritoriului; 

- nota de fundamentare nr.1860 din data de 27 septembrie 2021 a Direcția Județene de Evidență a 

Persoanelor; 

- nota de fundamentare nr.2306 din data de 04 octombrie 2021 a Direcției Județene de Transport, 

Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu; 

- nota de fundamentare nr.1038 din data de 29 septembrie 2021 a Centrului Județean pentru Conservare și 

Promovarea Culturii Tradiționale; 

- nota de fundamentare nr.2053 din data de 29 septembrie 2021 a Muzeului Județean „Teohari Antonescu”; 

- nota de fundamentare nr.1081 din data de 28 septembrie 2021 a Teatrului „Tudor Vianu” Giurgiu; 

- avizul nr.____/________ 2021 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

- avizul nr.____/________ 2021 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.____/________ 2021 al Comisiei juridică, ordine publică și situații de urgență; 

- prevederile art.56 alin.(1), art.120 alin.(1), art.139 alin.(2) din Constituția României, republicată; 

- prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.8, art.87 alin.(3), art.173 alin.(3) lit.(c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) 

lit.c), art.197 alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019  

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Titlului IX - Impozite şi Taxe Locale din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Titlului IX - Impozite și taxe locale din  H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

- prevederile art.5 alin.(1) lit.a) și alin.(2), art.16 alin.(2), art. 20 alin.(1) lit.b), art.27 și art.30 din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 



 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr.544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.(a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

publice subordonate acestuia pentru anul fiscal 2022, conform anexelor nr.1-9 care fac parte integrantă din 

hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale și a domeniilor 

în care acestea se pot institui, conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2022, dată la care îşi încetează aplicabilitatea 

orice dispoziţie contrară. 

   Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Serviciului Buget, Finanțe și Contabilitate, Direcţiei Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului, Compartimentului Gestiune și Transfer Arhivă, Direcției Achiziții Publice și Investiții, 

Compartimentului Relații publice și mass-media, 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, pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică 

prin grija secretarului general al județului. 

 

 

 

 

Giurgiu,______________ 2021 

Nr.____ 

 

 

 

 

 

 

Adoptată cu ___ voturi „pentru”, ___ voturi „împotrivă” și __ „abțineri”. 

 



 

ANEXA NR.1 

 

la Hotărârea nr. ____ din ___________ 

 

 

 

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, 

AVIZELOR  ŞI A AUTORIZAŢIILOR 

 

 

 

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, 

în mediul urban ⃰ 
Nivelurile pentru 

anul 2021 

lei/mp 

Nivelurile 

aplicabile pentru 

Anul Fiscal  2022 

lei/mp 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism:   

a)  până la 150 mp inclusiv                        10,00 9,00 

b)  între 151 şi 250 mp inclusiv                 12,00 10,00 

c)  între 251 şi 500 mp inclusiv                  16,00 14,00 

d)  între 501 şi 750 mp inclusiv                 16,00 18,00 

e)  între 751 şi 1000 mp inclusiv                24,00 21,00 

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

lei/mp pentru 

fiecare mp care        

depăşeşte 1.000 mp 

21,00+0,01 

lei/mp pentru 

fiecare mp care        

depăşeşte 1.000 mp 

2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau 

excavări ⃰  

14,00 

pentru fiecare mp 

afectat 

22,00 

pentru fiecare mp 

afectat 

3. 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 

12,00 

pentru fiecare mp 

de suprafaţă 

ocupată de 

construcţie 

4. 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 

20,00 

pentru fiecare 

racord 

5. 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 22,00 

6. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale 

7. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-

anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții 



8. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate 

la art.457 alin.(5) Cod Fiscal este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente 

9. Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea autorizației initiale 

10 Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau partială, a unei construcții este 

egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, 

aferentă părții desființate 

11. Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în 

vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este 

egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier 

12. Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori 

campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții 

 

NOTĂ: ⃰ În mediul rural taxa percepută este egală cu 50% din taxa stabilită conform pct. 1, 2, 3 și 4. 

 

 

 

1. TAXE SPECIALE 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea taxei speciale 

Taxă an 2021 

lei 

Taxă an 2022 

lei 

1. Taxa specială pentru obținerea în numele 

persoanelor fizice/juridice, la cerere, a 

avizelor/acordurilor necesare autorizării 

lucrărilor de construcții 

24,00 24,00 

2. Taxa emitere aviz de oportunitate - 150,00 

3. Taxa emitere aviz Artitect Șef - 200,00 

4. Taxa emitere certificat de atestare a edificării 

construcției  

- 0,5% din valoarea 

impozabilă a 

construcției 

 

 

 

2. TAXĂ LOCALĂ 

 

Nr. 

crt. 
Copii documente 

Taxă 2021 

lei 

Taxă 2022 

lei 

1. Copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 

de pe alte asemenea planuri deținute de 

Consiliul Județean     

- 32,00 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA NR.2 

 

la Hotărârea nr. ____ din ___________ 

 

 

 

                                                             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) 

2021 

Valoarea impozabilă 

(lei/mp) 

2022 

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 

1.590,00 944,00 1.500,00 900,00 

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 

432,00 270,00 450,00 300,00 

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 

270,00 242,00 300,00 260,00 

D Clădire – anexă cu 

pereţi exteriori din 

lemn, din piatră 

naturală, din cărămidă 

nearsă, din vălătuci 

162,00 106,00 180,00 110,00 



sau din orice alte 

materiale nesupuse 

unui tratament termic 

şi /sau chimic 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA NR.3 

 

la Hotărârea nr. ____ din ___________ 

 

 

 

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 2022 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire taxă / tarif 

Unitate de 

calcul 

Taxa/Tarif 

unitar 

- lei- 

2021 2022 

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 tarif/mp/lună 

 

5,90 5,90 

drum 

judeţean 

nemodernizat 

3,50 3,50 

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 

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. 

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 investiții complexe sau la solicitarea 

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

de amplasare şi/sau de acces în zona drumului judeţean, în baza unei documentații 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA NR.4 

 

la Hotărârea nr. ____ din ___________ 

 

 

 

TAXE PENTRU PRESTĂRI SERVICII EFECTUATE DE CĂTRE 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 

 

 

1. Taxe speciale pentru executare de xerocopii cu copiatorul din dotarea Consiliului Judeţean 

 

Nr. 

crt. 

Copii documente Compartiment Relații Publice 

și Mass media 

Taxă 2021 

lei 

Taxă 2022 

lei 

1.  Format  A 4 – 1 pagină 1,00 1,00 

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

 

 

 

2. Taxe speciale pentru eliberarea de copii ale unor acte din arhiva Consiliului Judeţean 

 

Nr. 

crt. 

Copii documente certificate 

Compartimentul Gestiune și Transfer Arhivă 

Taxă 2021 

lei 

Taxă 2022 

lei 

1. 1 Pagină 4,50 5,00 

2. 1 Filă 6,00 7,50 

 

 

 

3.  Taxa locală pentru eliberarea de copii ale unor acte din arhiva Consiliului Judeţean 

 

Nr. 

crt. 

Copii documente certificate 

Compartimentul Gestiune și Transfer Arhivă 

Taxă 2021 

lei 

Taxă 2022 

lei 

1. Copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 

de pe alte asemenea planuri deținute de 

Consiliul Județean     

- 32,00/copie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA NR.5 

 

la Hotărârea nr. ____ din ___________ 

 

 

 

TAXE PENTRU PRESTĂRI DE SERVICII EFECTUATE 

DE MUZEUL JUDEŢEAN „TEOHARI ANTONESCU” GIURGIU 

 

 

 

I. TAXE LOCALE 

1. Taxă vizitare, expoziția permanentă din strada C.D.Gherea, nr.3, Giurgiu (sediul principal al 

Muzeului) 

 

Nr. 

Crt. 
TAXE 

TAXĂ 2021 

lei 

TAXĂ 2022 

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. 
TAXE 

TAXĂ 2021 

lei 

TAXĂ 2022 

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 

 

 

 

 



3. Taxă vizitare, Casa Memorială „Petre Ghelmez” – Comuna Gogoșari, Județul Giurgiu 

 

Nr. 

Crt. 
TAXE 

TAXĂ 2021 

lei 

TAXĂ 2022 

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 

 

NOTĂ: Scutiri conform cap.(IX), - Alte taxe locale, art.487 

 

 

 

II. TAXE SPECIALE 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire 

TAXĂ 2021 

lei 

TAXĂ 2022 

lei 

I. Operațiuni arheologice pentru obiective complexe 

1.1 Operațiunile de spălare, marcare şi ambalare a 

materialelor arheologice 

- 20,00 lei/oră 

1.2 Operațiunile de conservare, completare sau restaurare 

a materialelor arheologice 

- 25,00 lei/oră 

1.3 Operațiile de clasificare, inventariere, studiere a 

materialelor arheologice, încadrarea cronologică a 

descoperirilor, documentare ştiințifică, consultanță de 

specialitate 

- 50,00 lei/oră 

1.4 Fotografierea materialelor arheologice, a săpăturilor de 

specialitate şi prelucrarea imaginilor 

- 20,00 lei/oră 

1.5 Desenarea obiectelor şi materialelor descoperite, 

pentru releveele săpăturilor executate 

- 20,00 lei/oră 

2. Diagnostic arheologic pentru obiective simple, 

persoane fizice, juridice 

- 500,00 lei/zi 

3. Întocmire raport evaluare teoretică - 1.000,00 lei/serviciu 

II. Supraveghere arheologică 

1. Supraveghere pentru obiective simple, care impun 

deplasarea în oraş 

- 500 lei/zi 

2. Supraveghere pentru obiective simple, care impun 

deplasarea în oraş 

- 250 lei/1/2 zi 

3. Supraveghere pentru obiective complexe pe raza 

județului Giurgiu, la care se adaugă: 

- 500 lei/zi 

3.1 Operațiunile de spălare, marcare şi ambalare a 

materialelor arheologice 

- 20 lei/oră 

3.2 Operațiunile de conservare, completare sau restaurare 

a materialelor arheologice 

- 25 lei/oră 

3.3 Operațiile de clasificare, inventariere, studiere a 

materialelor arheologice, încadrarea cronologică a 

descoperirilor, documentare ştiințifică, consultanță de 

specialitate 

- 50 lei/oră 



3.4 Fotografierea materialelor arheologice, a săpăturilor de 

specialitate şi prelucrarea imaginilor 

- 20 lei/oră 

3.5 Desenarea obiectelor şi materialelor descoperite, 

pentru releveele săpăturilor executate 

- 20 lei/oră 

4. Taxa întocmire raport evaluare teoretică - 1.000 lei/serviciu 

III. Descărcarea de sarcină arheologică 

1. Descărcarea de sarcină arheologică, la care se adaugă: - 500 lei/zi 

1.1 Operațiunile de spălare, marcare şi ambalare a 

materialelor arheologice 

- 20 lei/oră 

1.2 Operațiunile de conservare, completare sau restaurare 

a materialelor arheologice 

- 25 lei/oră 

1.3 Operațiile de clasificare, inventariere, studiere a 

materialelor arheologice, încadrarea cronologică a 

descoperirilor, documentare ştiințifică, consultanță de 

specialitate 

- 50 lei/oră 

1.4 Fotografierea materialelor arheologice, a săpăturilor de 

specialitate şi prelucrarea imaginilor 

- 20lei/oră 

1.5 Desenarea obiectelor şi materialelor descoperite, 

pentru releveele săpăturilor executate 

- 20 lei/oră 

2. Taxa întocmire raport evaluare teoretică - 1.000 lei/serviciu 

IV. Taxa de urgență pentru întocmirea rapoartelor 

arheologice 

- 150 lei/raport 

 

NOTĂ: 

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

oportunitatea – minim 48 ore, se va percepe taxa. 

 Reduceri pentru: 

a) elevi şi studenţi, inclusiv elevii şi studenţii din învăţământul particular acreditat, 75% 

reducere; 

b) adulţii cu handicap mediu şi uşor, 75% reducere; 

c) pensionarii,  50% reducere. 

 Scutiri vizitare muzeu: 

a) delegaţii oficiale, precum şi pentru delegaţii cu caracter cultural, în limita programului 

de funcţionare; 

b) angajaţii reţelei muzeale, ai Institutului Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării 

şi Restaurării ai Ministerului Culturii şi ai serviciilor deconcentrate ale Ministerului 

Culturii; 

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

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

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

e) prima zi de miercuri din lună; 

f) elevii şi studenţii cetăţeni români din afara graniţelor ţării, bursieri ai statului român; 

g) pentru adulţii cu handicap grav sau accentuat, precum şi pentru persoana însoţitoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA NR.6 

 

la Hotărârea nr. ____ din ___________ 

 

 

 

TAXE SPECIALE  PENTRU  PRESTĂRI  DE  SERVICII  EFECTUATE 

DE CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII 

TRADIŢIONALE GIURGIU 

 

 

 

Nr. 

crt. 
DENUMIREA 

TAXĂ 

2021 

TAXĂ 

2022 

  1. Taxă înscriere curs 20 lei 20 lei 

  2. Taxă eliberare diplomă 35 lei 40 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 20 lei/zi 

7. Închiriere costum popular/costum 20 lei/zi 50 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 25 lei 

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

TAXE AN PREGĂTITOR 

11. 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 

TAXE AN PERFECŢIONARE 

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

13. Disciplinele: pian, orgă, chitară, canto (muzică 

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

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

15. Taxă chirie sală de dans 1-3 ore/50 lei/zi 1-3 ore/60 lei/zi 

3-6 ore/75 lei/zi 3-6 ore/80 lei/zi 

Peste 6 ore/100 

lei/zi 

Peste 6 ore/120 

lei/zi 

16.  Taxă asistență artistică 200 lei/semestru 200 lei/semestru 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA NR.7 

 

la Hotărârea nr. ____ din ___________ 

 

 

 

TAXE SPECIALE PERCEPUTE DE TEATRUL “TUDOR VIANU” GIURGIU 

 

 

 

Nr. 

Crt. 
DENUMIRE TAXĂ 

TAXĂ 2021 

lei 

TAXĂ 2022 

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 

 

 

  

20,00 lei/bilet 

spectacole 

indiferent de 

stagiune 

20,00 lei/bilet 

spectacole 

indiferent de 

stagiune 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA NR.8 

 

la Hotărârea nr. ____ din ___________ 

 

 

 

TAXE SPECIALE PERCEPUTE DE DIRECŢIA JUDEŢEANĂ 

DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR GIURGIU 

 

 

 

Nr. 

Crt. 
DENUMIRE TAXĂ 

TAXĂ 2021 

lei 

TAXĂ 2022 

lei 

1. Taxă avizare transcriere acte stare civilă 50 70 

2. Taxă avizare rectificare acte stare civilă 50 50 

3. Taxă schimbare nume/prenume pe cale administrativă 100 150 

4. Taxă de urgenţă 50 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA NR.9 

 

la Hotărârea nr. ____ din ___________ 

 

 

 

TAXE SPECIALE 

pentru eliberarea licențelor de traseu pentru curse regulate 

 de catre DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT, 

ADMINISTRAREA DRUMURILOR JUDEŢENE ŞI CONTROL TRAFIC 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.27/2011 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 taxă 

TAXĂ 

2021 

lei 

TAXĂ 

2022 

lei 

1. Tarif pentru eliberarea licenței de traseu pentru curse regulate - pentru o 

cursă - (tarif pentru 1 an) 

42,00 50,00 

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 cursă - (tarif pentru 60 zile) 

7,00 10,00 

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 cursă - (tarif pentru 30 zile) 

3,50 5,00 

6. Tarif pentru eliberarea licenței de traseu pentru curse regulate - pentru o cursă - (tarif pentru o 

perioadă diferită de 1 an) 
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ANEXA NR.10 

 

la Hotărârea nr.____  din  ___________ 

 

 

 

REGULAMENTUL 

DE APROBARE AL TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE ÎN CARE SE POT INSTITUII 

 

 

CAP.I Temeiul legal al adoptării regulamentului 

 

Art.1 (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic privind procedura de instituire şi 

încasarea taxelor speciale și domeniile în care se pot institui 

(2) Regulamentul este elaborat în temeiul și cu respectarea: 

- art.484 alin.(1)-(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

ulterioare; 

- art.32 alin.(1) lit.c), alin.(3) lit.a) și b) și alin.(4) și art.37 alin.(1) și alin.(13) din Legea nr.350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

- art.37 alin.(6) și art.45 alin.(114) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.22 alin.(1) și alin.(2), art.24 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor 

publice; 

- art.2 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; 

- art.2 alin.(1) lit.b) și lit.c), alin.(7) și alin.(8), art.3 alin.(4) din Ordonanţa nr. 43/2000 protecţia 

patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor; 

- art.(16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.188/2006 privind înființarea, organizarea și 

desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.504/2004 privind instituțiile publice de spectacole și concerte; 

- prevederile Ordonanței nr.84/2001 privind înființarea și funcționarea serviciilor publice 

comunitare de evidență a persoanelor; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- 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; 

- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public; 

- art.56 alin.(1) din Constituția României că: „Cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și 

prin taxe, la cheltuielile publice.”; 

- art.9 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și 

ratificată prin Legea nr.199/1997, care, la pct.3 stipulează: „Cel puțin o parte din resursele 

financiare ale autorităților administrației publice locale trebuie să provină din taxele și impozitele 

locale, al căror nivel acestea au competența să îl stabilească în limitele legale.” 
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CAP.II Domeniile de activitate în care se adoptă taxe speciale 

 

Art.2 Domeniile de activitate în care Consiliul Județean poate institui taxe speciale: 

 

A. Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului instituie taxe speciale, conform Anexei nr.1, 

în conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) lit.c), alin.(3) lit.a) și lit.b) și alin.(4) și ale art.37 alin.(1) 

și alin.(13) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și art.37 alin. (6) și 

art.45 alin.(114) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 

1. Obținerea în numele persoanelor fizice/juridice, la cerere, a avizelor/acordurilor necesare 

autorizării lucrărilor de construcții 

2. Emitere aviz de oportunitate 

3. Emitere aviz Arhitect Șef 

4. Emitere certificat de atestare a edificării construcției, în cuantum de 0,5% din valoarea 

impozabilă a construcției 

 

B. Direcția  achiziții publice și investiții – Compartimentul investiții 

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, conform    

anexei 3: 

I.  Taxe 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; 

2. Acord prealabil de amplasare şi acces în zona drumului judeţean, pentru persoane fizice şi 

juridice; 

3. Autorizaţie de amplasare şi acces în zona drumului judeţean, pentru persoane fizice: pentru 

construcţii de locuinţe, anexe gospodăreşti, garaje şi utilităţi aferente acestora; 

4. Autorizaţie de amplasare şi acces în zona drumului judeţean (altele decât cele de la pct.3). 

II. Taxe ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene: 

1.1. Amplasare panou publicitar, pe drum judeţean modernizat; 

1.2. Amplasare panou publicitar, pe drum judeţean nemodernizat; 

2.1. Spaţiu cu destinaţie comercială: chioşc, rulotă, masă pentru desfacere produse alimentare 

şi nealimentare, platformă, etc., pe  drum judeţean modernizat; 

2.2. Spaţiu cu destinaţie comercială: chioşc, rulotă, masă pentru desfacere produse alimentare 

şi nealimentare, platformă, etc., pe drum judeţean nemodernizat; 

3.1. Locuri de parcare care deservesc obiective economice, pe drum judeţean modernizat; 

3.2. Locuri de parcare care deservesc obiective economice, pe drum judeţean nemodernizat. 

III. Taxe amplasări de cabluri şi conducte: 

1. Amplasare de cabluri electrice, etc.; 

1.1. Subtraversare; 

1.2.1. Cablu subteran în lungul drumului în ampriză, în afara părţii carosabile; 

1.2.2. Cablu subteran în lungul drumului sub partea carosabilă; 

1.2.3. Cablu subteran în lungul drumului în zona de siguranţă; 

1.3.1. Stâlpi de care sunt prinse cabluri aeriene în lungul drumului în ampriză, în afara părţii 

carosabile; 

1.3.2. Stâlpi de care sunt prinse cabluri aeriene în lungul drumului în zona de siguranţă; 

1.4.1. Cabluri aeriene în lungul drumului în ampriză, în afara părţii carosabile; 

1.4.2. Cabluri aeriene în lungul drumului în zona de siguranţă; 

1.5.1. Cabluri pozate pe poduri, pasaje şi podeţe, în canale tehnice; 

1.5.2. Cabluri pozate pe poduri, pasaje şi podeţe, ancorate de pod sau în altă soluţie decât 

canal tehnic; 

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; 
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2.2. Subtraversare; 

2.3.1. Amplasare subterană în lungul drumului: în ampriză, în afara părţii carosabile; 

2.3.2. Amplasare subterană în lungul drumului: sub partea carosabilă; 

2.3.3. Amplasare subterană în lungul drumului: în zona de siguranţă; 

2.4.1. Amplasare aeriană în lungul drumului: în ampriză, în afara părţii carosabile; 

2.4.2. Amplasare aeriană în lungul drumului: în zona de siguranţă; 

2.5.1. Amplasare pe poduri, pasaje şi podeţe în canale tehnice; 

2.5.2. Amplasare pe poduri, pasaje şi podeţe ancorate de pod sau în altă soluţie decât canal  

tehnic. 

 

C. Consiliul Județean Giurgiu 

Taxe speciale pentru prestări servicii efectuate de către Consiliul Judeţean Giurgiu conform 

Anexei 4, respectiv: 

I. Compartiment Relații Publice și Mass media 

1. taxe speciale pentru executare de xerocopii cu copiatorul din dotarea Consiliului Judeţean 

- Copie format A4; 

- Copie format A4 – față/verso. 

II. Compartiment Gestiune și Transfer Arhivă 

2. taxe speciale pentru eliberarea de copii ale unor acte din arhiva Consiliului Judeţean 

- Copie 1 pagină; 

- Copie 1 filă. 

 

D. Muzeul Judeţean „TEOHARI ANTONESCU” 

Taxe pentru prestări de servicii efectuate de muzeul judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu 

conform anexei 6, în conformitate cu prevederile art.22 alin.(1) și alin.(2), art.24 alin.(1) și alin.(2) din 

Legea nr.311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, art.2 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice, precum şi ale art.2 alin.(1) lit.b) și lit.c), alin.(7) și alin.(8), art.3 

alin.(4) din Ordonanţa nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri 

arheologice ca zone de interes naţional, respectiv: 

I. Operațiuni arheologice pentru obiective complexe: 

1.1. Operațiunile de spălare, marcare şi ambalare a materialelor arheologice; 

1.2. Operațiunile de conservare, completare sau restaurare a materialelor arheologice; 

1.3. Operațiile de clasificare, inventariere, studiere a materialelor arheologice, încadrarea 

cronologică a descoperirilor, documentare ştiințifică, consultanță de specialitate; 

1.4. Fotografierea materialelor arheologice, a săpăturilor de specialitate şi prelucrarea 

imaginilor; 

1.5. Desenarea obiectelor şi materialelor descoperite, pentru releveele săpăturilor executate; 

 2. Diagnostic arheologic pentru obiective simple, persoane fizice, juridice; 

 3. Întocmire raport evaluare teoretică. 

II. Supraveghere arheologică: 

1. Supraveghere pentru obiective simple, care impun deplasarea în oraş/zi; 

2. Supraveghere pentru obiective simple, care impun deplasarea în oraş/½ zi; 

3. Supraveghere pentru obiective complexe pe raza județului Giurgiu la care se adaugă: 

3.1. Operațiunile de spălare, marcare şi ambalare a materialelor arheologice; 

3.2. Operațiunile de conservare, completare sau restaurare a materialelor arheologice; 

3.3. Operațiile de clasificare, inventariere, studiere a materialelor arheologice, încadrarea 

cronologică a descoperirilor, documentare ştiințifică, consultanță de specialitate; 

3.4. Fotografierea materialelor arheologice, a săpăturilor de specialitate şi prelucrarea 

imaginilor; 

3.5. Desenarea obiectelor şi materialelor descoperite, pentru releveele săpăturilor executate; 

4. Taxă întocmire raport evaluare teoretică. 

III. Descărcarea de sarcină arheologică: 

1. descărcarea de sarcină arheologică la care se adaugă: 

1.1. Operațiunile de spălare, marcare şi ambalare a materialelor arheologice; 



4 

1.2. Operațiunile de conservare, completare sau restaurare a materialelor arheologice; 

1.3. Operațiile de clasificare, inventariere, studiere a materialelor arheologice, încadrarea 

cronologică a descoperirilor, documentare ştiințifică, consultanță de specialitate; 

1.4. Fotografierea materialelor arheologice, a săpăturilor de specialitate şi prelucrarea 

imaginilor; 

1.5 Desenarea obiectelor şi materialelor descoperite, pentru releveele săpăturilor executate; 

2. taxă întocmire raport evaluare teoretică. 

 IV. Taxă de urgență pentru întocmirea rapoartelor arheologice. 

 

E. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Taxe pentru prestări de servicii efectuate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale conform anexei 6, respectând prevederile art.16 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.188/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor 

culturale, cu modificările și completările ulterioare, art.67 și art.68 din Legea finanțelor publice locale  

nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, respective: 

1. Taxă înscriere curs; 

2. Taxă eliberare diplomă; 

3. Taxă şcolarizare pentru disciplinele pictură, grafică - design, acordeon; 

4. Taxă şcolarizare pentru disciplinele pian, orgă, chitară, canto (muzică uşoară şi populară), 

vioară; 

5. Taxă școlarizare pentru disciplinele dans popular, artă teatrală; 

6. Închiriere costum popular/piesă; 

7. Închiriere costum popular/costum; 

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

tradiţionale; 

9. Eliberare adeverinţă, copii după documente (pentru cei care nu sunt salariaţi ai instituţiei); 

10. Taxă de înscriere concurs de pictură; 

11. Taxe an pregătitor: 

- Disciplinele pictură, grafică - desing, acordeon; 

- Disciplinele pian, orgă, chitară, canto (muzică uşoară şi populară), vioară; 

- Disciplinele: dans popular, artă teatrală; 

12. Taxe an perfecţionare: 

- Disciplinele pictură, grafică - desing, acordeon; 

- Disciplinele pian, orgă, chitară, canto (muzică uşoară şi popular), vioară; 

- Disciplinele dans popular, artă teatrală; 

13. Taxă chirie sală de dans; 

14. Taxă asistență artistică. 

 

F. Teatrul „Tudor Vianu” Giurgiu 

Taxe percepute de teatrul „Tudor Vianu” Giurgiu conform anexei 7 respectând prevederile Legii 

nr.504/2004 privind instituțiile publice de spectacole și concerte, Legii nr.227/2015 privind Codul 

Fiscal și Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

respectiv: 

1. Taxă intrare spectacole pentru copii – toate sălile; 

2. Taxă intrare spectacole pentru tineret – toate sălile; 

3. Taxă intrare spectacole pentru adulţi – toate sălile indiferent de stagiune; 

4. Taxă intrare spectacole pentru adulţi – toate sălile premiere și alte spectacole evenimente; 

5. Taxă intrare spectacole pentru pensionari – toate sălile; 

6. Taxă închiriere spațiu Sala Mare; 

7. Taxă închiriere spațiu Sala Studio; 

8. Taxă închiriere spațiu Sala Atelier. 
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G. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu 

Taxe speciale percepute de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu conform 

anexei 9, respectând cu prevederile Ordonanței nr.84/2001 privind înființarea și funcționarea 

serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor și  Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv: 

1. Taxă avizare transcriere acte stare civilă; 

2. Taxă avizare rectificare acte stare civilă; 

3. Taxă schimbare nume/prenume pe cale administrative; 

4. Taxă de urgenţă. 

 

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

Giurgiu 

Taxe speciale pentru eliberarea licențelor de traseu pentru curse regulate de către Direcţia 

Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic conform anexei 10, în 

conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.27/2011 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, respectiv: 

1. Tarif pentru eliberarea licenței de traseu pentru curse regulate - pentru o cursă - (tarif pentru 1 

an); 

2. Tarif pentru înlocuirea licenței de traseu pentru curse regulate, în cazul pierderii, sustragerii 

sau deteriorării celei eliberate inițial (tarif pentru o licență); 

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); 

4. Tarif pentru eliberarea licenței de traseu temporare pentru curse regulate, atribuită direct de 

către Consiliul Județean Giurgiu, până la organizarea atribuirii electronice, prin sistemul informatic 

național - pentru o cursă - (tarif pentru 60 zile); 

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 cursă - (tarif pentru 30 zile); 

6. Tarif pentru eliberarea licenței de traseu pentru curse regulate - pentru o cursă - (tarif pentru o 

perioadă diferită de 1 an) 
Număr de luni

12 (numărul de luni într-un an)
×42,00 (tarif pentru 1 an)=Tarif final (lei) 

 

Cap.III Condiţii de instituire a taxelor speciale 

 

Art.3 Taxele speciale se instituie și se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care 

beneficiază de serviciile oferite, respectiv, contribuabilii care solicită. 

Art.4 Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului județean adusă 

la cunoştinţă publică, iar veniturile obţinute din instituirea acesteia se utilizează integral pentru 

finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcţionare a acestor servicii. 

Art.5 (1) Taxele speciale specifice se achită odată cu depunerea cererii și a documentației 

DUPĂ CAZ în contul emitentului sau va achita la casieria acestuia. 

(2) În cazul taxele speciale specifice Muzeului Judeţean „TEOHARI ANTONESCU”, 

beneficiarul serviciilor de operațiuni arheologice pentru obiective complexe, supraveghere 

arheologică, descărcarea de sarcină arheologică și întocmirea rapoartelor arheologice în regim de 

urgență, va vira în contul executantului sau va achita la casieria acestuia, un avans de 30% din valoarea 

contractului în ……. zile lucrătoare de la încheierea acestuia, diferența în momentul intrării  în  posesia 

Raportului de cercetare de diagnostic arheologic-evaluare teoretică. 

 

Cap.IV Modalităţi de consultare și obţinere a acordului persoanelor fizice și juridice - 

beneficiare a serviciilor pentru care se instituie taxe speciale 
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Art.6 Taxele speciale sunt aduse la cunoştinţa publicului cu 30 de zile lucrătoare înainte de 

supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către consiliul județean, prin publicarea unui anunţ 

referitor la această acţiune şi afişarea la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului și prin 

publicarea pe site-ul oficial al Consiliului Județean Giurgiu, în mass media locală. 

Art.7 Anunţul va cuprinde următoarele elemente: 

- Proiectul de hotărâre, referatul de aprobare și raportul de specialitate privind necesitatea 

adoptării actului normativ propus; 

- termenul limită locul și modalitatea în care cei interesaţi pot transmite în scris/online propuneri, 

sugestii, opinii, cu valoare de recomandare la proiectul supus dezbaterii. 

Art.8 Termenul limită de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile 

calendaristice de la aducerea la cunoştinţă publică a anunţului referitor la elaborarea proiectului de 

hotărâre. 

Art.9 Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face: 

- prin email pe adresa: cjg@cjgiurgiu.ro 

- prin fax la nr. 0372 462 651 

- prin poștă, pe adresa Consiliului Județean Giurgiu, strada București, nr.10, Municipiul Giurgiu, 

Județul Giurgiu; 

Art.10 Dacă nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectul de hotărâre, acesta va fi supus 

dezbaterii consiliului județean, în forma propusă de iniţiator. 

Art.11 Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile legale în vigoare. 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Dumitru Beianu 

 

 

 

 

 ȘEF SERVICIU, CONSILIER, 

 Cosmin Vlad Ciobanu Carmen Dinu 

mailto:cjg@cjgiurgiu.ro


 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

Nr.20050 din 09 noiembrie 2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale au 

dreptul să instituie şi să perceapă taxe care se aprobă, în cazul nostru, de consiliul județean, conform 

prevederilor art.173 alin.3 lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Taxele, ca surse de venituri proprii ale bugetelor judeţene, sunt reglementate de Titlul IX din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art.490 din 

această lege: „Autoritățile administrației publice locale și organele speciale ale acestora, după caz, sunt 

responsabile pentru stabilirea, controlul și colectarea impozitelor și taxelor locale, precum și a amenzilor și 

penalizărilor aferente”. 

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale au competenţe în stabilirea, constatarea, 

controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a oricăror altor venituri ale unităţilor 

administrativ teritoriale. De asemenea, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul 

persoanelor fizice şi juridice, consiliile judeţene aprobă taxe speciale. Cuantumul taxelor speciale se stabileşte 

anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 

înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi 

funcţionare a acestor servicii. Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele 

fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. 

Pentru anul fiscal 2022, la stabilirea nivelului taxelor locale au fost luate în considerare propunerile 

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, precum și 

propunerile instituțiilor subordonate acestuia. 

Având în vedere caracterul normativ al proiectului de hotărâre acesta se va aduce la cunoștința 

publicului în termenele și condițiile prevederilor legale în vigoare și va fi transmis spre analiză și avizare după 

definitivare, pe baza observațiilor și propunerilor formulate de persoanele sau organizațiile interesate. 

Ținând cont de cele expuse mai sus, în conformitate cu procedura iniţierii proiectelor de hotărâri, 

prevăzută de art.182 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

INIŢIEZ 

 

un proiect de hotărâre cu următorul titlu: „PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor și tarifelor 

care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi instituțiile publice subordonate acestuia pentru 

anul fiscal 2022”. 

 

 Prezentul Referat de aprobare şi Proiectul de hotărâre se înaintează Serviciului Buget - Finanțe și 

Contabilitate pentru întocmirea Raportului de specialitate în vederea dezbaterii și aprobării proiectului de 

hotărâre de către consiliul judeţean. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dumitru BEIANU 

 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

SERVICIUL BUGET - FINANȚE ȘI CONTABILITATE 

Nr.20056 din 09 noiembrie 2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor care vor fi percepute de Consiliul 

Judeţean Giurgiu şi instituțiile publice subordonate acestuia pentru anul fiscal 2022 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.227 din 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, Titlul IX „Impozite și taxe locale”, ale Hotărârii Guvernului nr.1 din 2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227 din 2015, Titlul IX „Impozite și taxe locale” şi ale 

Legii nr.52 din 2003, privind transparenţa decizională, în administraţia publică, art.7, prezentăm propunerile 

formulate de serviciile de specialitate ale Consiliului Judeţean şi de instituţiile din subordinea acestuia pentru 

anul fiscal 2022 cu mențiunea că acestea sunt formulate la nivelul anului fiscal 2021 cu următoarele excepții: 

 

Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului – Arhitect șef din cadrul Consiliului județean Giurgiu: 

 

Instituie următoarele taxe speciale conform Anexei 1 

- taxă emitere aviz de oportunitate – 150 lei 

- taxă emitere aviz Arhitect Șef – 200 lei 

- taxă emitere certificat de atestare a edificării construcției, în cuantum de - 0,5% din valoarea 

impozabilă construcției 

 

Instituie următoarea taxa locala conform Anexei 1 

- copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri – 32 lei 

  

Modifică următoarele taxe conform Anexei 1 

- Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban  

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism lei/mp: 

- până la 150 mp inclusiv de la 10,00 lei/mp la 9,00 lei/mp 

- între 151 şi 250 mp inclusiv de la 12,00 lei/mp la10,00 lei/mp 

- între 251 şi 500 mp inclusive de la 16,00 lei/mp la14,00 lei/mp 

- între 501 şi 750 mp inclusiv de la 16,00 lei/mp la18,00 lei/mp 

- între 751 şi 1000 mp inclusiv de la 24,00 lei/mp la 21,00 lei/mp 

- peste 1000 mp de la 24,00+0,01lei/mp la 21,00+0,01lei/mp  pentru fiecare mp. care 

depăşeşte 1.000 mp 

- Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări de la 14,00 lei pentru fiecare mp afectat 

la 22,00 lei pentru fiecare mp afectat 

- 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  de la 14,00 lei pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată 

de construcţie la 12,00 lei pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de construcţie 

- 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 de la 

22,00 lei pentru fiecare racord la 20,00 lei pentru fiecare racord 

- 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 de la 

25,00 lei la 22,00 lei 

 

 

Modifică următoarele taxe conform Anexei 2 



 

 

- 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 cu instalaţii de apă, canalizare, 

electrice, încălzire [condiţii cumulative] de la 1.590,00 lei  la 1.500,00 lei 

- 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 fără instalaţii de apă, canalizare, 

electrice, încălzire de la 944,00 lei la 900,00 lei 

- 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 cu instalaţii de apă, canalizare, 

electrice, încălzire [condiţii cumulative] de la 432,00 lei la 450,00 lei 

- 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 fără instalaţii de apă, canalizare, 

electrice, încălzire de la 270,00 lei  la 300,00 lei 

- 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 cu instalaţii de apă, canalizare, 

electrice, încălzire [condiţii cumulative] de la 270,00 lei la 300,00 lei 

- 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 fără instalaţii de apă, 

canalizare, electrice, încălzire de la 242,00 lei la 260,00 lei 

- 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 cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice, încălzire [condiţii cumulative] de la 162,00 lei la 180,00 lei 

- 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 fără instalaţii de apă, 

canalizare, electrice, încălzire de la 106,00 lei  la 110,00 lei 

 

 

Compartimentul Gestiune și Transfer Arhivă: 

 

Instituie următoarea taxă conform Anexei 4 

- copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deținute de Consiliul 

Județean – 32 lei 

 
Modifică următoarele taxe conform Anexei 4 

Taxe speciale pentru eliberarea  de copii ale unor acte din arhiva consiliului judeţean 

- copie 1 pagină de la 4,50 lei la 5,00 lei 

- copie 1 filă de la 6,00 lei la 7,50 lei 

 

Muzeul Județean „Teohari Antonescu” Giurgiu: 

 

Instituie următoarele taxe speciale conform Anexei 5: 

- operațiunile de spălare, marcare şi ambalare a materialelor arheologice – 20 lei/oră 

- operațiunile de conservare, completare sau restaurare a materialelor arheologice – 25 lei/oră 

- operațiile de clasificare, inventariere, studiere a materialelor arheologice, încadrarea cronologică 

a descoperirilor, documentare ştiințifică, consultanță de specialitate – 50 lei /oră 

- fotografierea materialelor arheologice, a săpăturilor de specialitate şi prelucrarea imaginilor – 20 

lei /oră 

- desenarea obiectelor şi materialelor descoperite, pentru releveele săpăturilor executate – 20lei/oră 

- diagnostic arheologic pentru obiective simple, persoane fizice, juridice – 500 lei/zi 

- întocmire raport evaluare teoretică – 1000 lei /serviciu 

- supraveghere pentru obiective simple, care impun deplasarea în oraş – 500 lei /zi 

- supraveghere pentru obiective simple, care impun deplasarea în oraş – 250 lei /1/2/zi 

- supraveghere pentru obiective complexe pe raza județului Giurgiu, la care se adaugă – 500 lei/zi 



 

- operațiunile de spălare, marcare şi ambalare a materialelor arheologice – 20 lei /oră 

- operațiunile de conservare, completare sau restaurare a materialelor arheologice – 25 lei/oră 

- operațiile de clasificare, inventariere, studiere a materialelor arheologice, încadrarea cronologică 

a descoperirilor, documentare ştiințifică, consultanță de specialitate – 50 lei/oră 

- fotografierea materialelor arheologice, a săpăturilor de specialitate şi prelucrarea imaginilor – 20 

lei/oră 

- desenarea obiectelor şi materialelor descoperite, pentru releveele săpăturilor executate – 20 lei/oră 

- taxa întocmire raport evaluare teoretică – 1000 lei/serviciu 

- descărcarea de sarcină arheologică, la care se adaugă – 500 lei/zi 

- operațiunile de spălare, marcare şi ambalare a materialelor arheologice – 20 lei /oră 

- operațiunile de conservare, completare sau restaurare a materialelor arheologice –25 lei/oră 

- operațiile de clasificare, inventariere, studiere a materialelor arheologice, încadrarea cronologică 

a descoperirilor, documentare ştiințifică, consultanță de specialitate – 50 lei/oră 

- fotografierea materialelor arheologice, a săpăturilor de specialitate şi prelucrarea imaginilor – 20 

lei/oră 

- desenarea obiectelor şi materialelor descoperite, pentru releveele săpăturilor executate – 20 lei/oră 

- taxa întocmire raport evaluare teoretică – 1000 lei/serviciu 

- taxa de urgență pentru întocmirea rapoartelor arheologice – 150 lei/ raport 

 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu: 

 

Modifică următoarele taxe conform Anexei 6 

- taxă eliberare diplomă – de la 35 lei la 40 lei 

- taxă închiriere costum popular/piesă – de la  20 lei la 50 lei 

- taxă eliberare adeverinţă, copii după documente (pentru cei care nu sunt salariaţi ai instituţiei) – 

de la 10 lei la 25 lei 

- taxă chirie sală de dans 1-3 ore de la 50 lei/zi la 60 lei/zi 

- taxă chirie sală de dans 6-6 ore de la 75 lei/zi la 80 lei/zi 

- taxă chirie sală de dans peste 6 ore 100 lei/zi la 120 lei/zi 

 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu: 

 

Modifică următoarele taxe conform Anexei 8 

- taxă transcriere acte de stare civilă de la 50,00 lei la 70,00 lei 

- taxă schimbare nume/prenume pe cale administrativă de 100,00 lei la 150 lei 

 

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

 

Modifică următoarele taxe speciale conform Anexei 9 

- taxă pentru eliberarea licenței de traseu județean pentru curse regulate – pentru o cursă – ( tarif 

pentru 1 an) de la 42,00 lei la 50,00 lei 

- taxă pentru eliberarea licenței de traseu județean temporare pentru curse regulate, atribuită direct 

de către Consiliul Județean Giurgiu, până la organizarea atribuirii competitive, pentru o cursă – 

(tarif pentru 60 zile) de la7,00 lei la 10,00 lei 

- taxă pentru eliberarea licenței de traseu județean 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 cursă – (tarif pentru 30 zile) de la 3,50 lei la 5,00 

lei 

 

Conform art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, veniturile bugetare locale se constituie din: venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuții, 

alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit; sume defalcate din unele venituri ale 



 

bugetului de stat; subvenții primite de la bugetul de stat si de la alte bugete; donații și sponsorizări; sume 

primite de la Uniunea Europeană și/sau alți donatori în contul plaților efectuate și prefinanțări. 

Potrivit dispoziţiilor art.490 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare: „Autoritățile administrației publice locale și organele speciale ale acestora, după caz, 

sunt responsabile pentru stabilirea, controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale, precum și a amenzilor 

și penalizărilor aferente”. 

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

precizează la art.27 faptul că „Impozitele si taxele locale se aprobă de consiliile locale, județene si de Consiliul 

General al Municipiului București, după caz, în limitele și în condițiile legii”. 

În conformitate cu dispoziţiile art.173 alin.(1) lit.b) coroborat cu prevederile alin.(3) lit.c) din  

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Judeţean, în calitate de 

autoritate deliberativă a administraţiei publice locale, îndeplineşte atribuţii privind dezvoltarea economico 

socială a judeţului şi în exercitarea acestor atribuţii, stabileşte şi aprobă impozite şi taxe, în condiţiile legii. 

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

instituțiile publice subordonate acestuia pentru anul fiscal 2022 sunt prezentate în anexele 1 – 9 și sunt în 

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

Titlul IX „Impozite și taxe locale”. 

 Propunerea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale și a domeniilor în 

care acestea se pot institui, este prezentată în Anexa nr.10 și este întocmit în conformitate cu Legea nr.273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Faţă de cele de mai sus, am întocmit prezentul Raport de specialitate care, împreună cu Proiectul de 

Hotărâre și Referatul de aprobare, va fi înaintat secretarului general al judeţului Giurgiu. 

 

 

 

 

 

 

 

ȘEF SERVICIU, 

Cosmin Vlad Ciobanu 
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  Carmen Dinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


