
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA     PROIECT  

                  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul fiscal  2018, care se constituie 

venituri la bugetul local al judeţului şi la bugetul instituţiilor subordonate  

 

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Având în vedere: 

-raportul nr............ al Direcţiei economice, buget privind  aprobarea taxelor şi tarifelor locale 

pentru anul fiscal  2018, care se constituie venituri la bugetul local al judetului şi la bugetul instituţiilor 

subordonate;  

 - prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată; 

 - prevederile Legii nr.334/2002 Legea bibliotecilor republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

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

ulterioare; 

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 

modificată şi completată; 

- prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

            - prevederile O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate 

ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr.70/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

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

 - prevederile H.G. nr.846/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind tipărirea, 

înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea abonamentelor şi biletelor de intrare la spectacole; 

 - prevederile Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

Legii 50/1991 privind autorizarea executării lurcrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

            - prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare 

şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; 

 - rapoartele comisiilor de specialitate; 

- prevederile art. 12, alin. (2), lit. „c” şi art. 45 alin. (2) lit. „c” din Regulamentul de organizare 

şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 



 - prevederile art. 91, alin. (1), lit. „b”, alin. (3) lit. „c”, din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată. 

 În temeiul art. 97, alin (1) şi art. 98 coroborate cu art. 115 alin. (1), lit „c”  din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată 

 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 Art.1. Începând cu 01.01.2018 se aprobă taxele şi tarifele locale stabilite în anexele nr. 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 care fac parte integrată din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Taxele şi tarifele locale aprobate prin prezenta hotărâre vor constitui, conform 

prevederilor legale, venituri pentru anul 2018 la bugetul propriu al judetului şi la bugetul instituţiilor 

subordonate. 

 Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de  01.01.2018. 

            Art.4. Începând cu 01.01.2018, orice alte dispoziţii cuprinse în hotărârile adoptate de 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa, contrare prezentei, îşi încetează valabilitatea. 

 Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, Direcţia Generală Infrastructură Locală, Direcţia Economică, Buget, 

Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Dâmboviţa, 

Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade 

Rădulescu” Dâmboviţa, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, Direcţia Publică Comunitară de 

Evidenţă a Persoanelor Dâmboviţa, şi Serviciul Administraţie Publică, Secretariat şi Relaţii cu 

Publicul, care o va comunica celor interesaţi. 

 

 

         

       AVIZAT PROIECT DE HOTĂRÂRE    

            PREŞEDINTE                SECRETARUL JUDETULUI 

   jr. dr. Alexandru OPREA                                     dr. Ivan Vasile IVANOFF  
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CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA      APROB 

DIRECŢIA ECONOMICĂ, BUGET             PREŞEDINTE 

Nr.........../......................                                                                            dr. jr. Alexandru Oprea 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                               

 

 

 

RAPORT 

privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul fiscal  2018, care se constituie 

venituri la bugetul local al judeţului şi la bugetul instituţiilor subordonate 

 

Propunerile de impozite şi taxe pentru anul 2018 ale direcţiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi ale instituţiilor subordonate, au fost elaborate în conformitate cu 

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

Urmare adresei nr.22833/25.09.2017 emisă de Direcţia Economică, Buget către toate instituţiile 

subordonate şi direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean, au fost 

analizate şi centralizate următoarele propuneri de taxe şi tarife pentru anul 2018, pe care le supunem 

analizei şi aprobării dvs., astfel :  

Direcţia generală infrastructură locală, ca urmare a actelor normative în vigoare, percepe 

o serie de de taxe şi tarife pentru: 

- utilizarea suprafeţelor de teren din zona drumurilor de interes judeţean;  

- utilizarea drumurilor de către autovehiculele cu mase şi/sau dimensiuni care depăşesc 

limitele legale; 

- utilizarea cântarului la solicitarea beneficiarului; 

- eliberare licenţe de transport pentru transportul public judeţean prin curse regulate 

speciale; 

- eliberare avize şi acorduri de lucru în vederea amplasării construcţiilor în zona drumurilor 

judeţene; 

- lucrări de proiectare, asistenţă tehnică şi elaborări documentaţii. 

Având în vedere necesităţile bugetare locale privind întreţinerea şi repararea drumurilor de interes 

judeţean, pentru anul 2018 se propune o majorare cuprinsă între 1- 1,4% , faţă de anul 2017 , a taxelor 

gestionate de această direcţie , conform anexelor nr.1-6 la prezentul proiect de hotărâre . 

Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului (anexele nr.7-8) , având în vedere volumul 

mare de documentaţii ce trebuiesc întocmite, nivelul asemănător al acestor taxe încasate de alte 

instituţii similare din ţară, propune pentru anul 2018 modificări în sensul majorării următoarelor taxe, 

faţă de anul precedent : 

a) -creşterea cu 9 lei a taxei privind emiterea avizului structurii de specialitate a CJD-ta pentru 

certificatul de urbanism pentru lucrările ce se realizează în teritoriu, altele decât locuinţe şi anexe 

gospodăreşti ce se autorizează de primării; 

b)-creşterea taxei privind emiterea avizului tehnic al Arhitectului Şef pentru documentaţii de 

urbanism şi amenajarea teritoriului şi pentru studiile prealabile iniţierii acestora, conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare, astfel : 

           1. -taxă emitere aviz de oportunitate al Arhitectului Şef  la documentaţii de urbanism 

şi amenajarea teritoriului , creşterea este de 50 lei pentru persoane fizice şi de 100 lei pentru persoane 

juridice; 

          2. - taxă emitere aviz tehnic al Arhitectului Şef  la documentaţii de urbanism şi 

amenajarea teritoriului , creşterea este de 50 lei pentru persoane fizice şi de 200 lei pentru persoane 

juridice; 

   c) creşterea cu 19 lei a taxei privind emiterea avizului structurii de specialitate a CJD-ta 

pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare pentru lucrările ce se realizează în teritoriu, altele decât 

locuinţe şi anexe gospodăreşti ce se autorizează de primării; 



Faţă anul 2017 , se propune introducerea unei noi taxe , în conformitate cu Anexa nr.1 la 

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările 

ulterioare în cuntum de 150 lei pentru persoane fizice şi 300 lei pentru persoane juridice, taxă ce va 

fi încasată pentru zonele centrale ale localităţilor, zonele de protecţie a monumentelor istorice.  

Celelalte taxe ce sunt gestionate de Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului, rămân la 

nivelul anului 2017 .  

Direcţia juridică, contecios, coordonare administraţie publică locală, în conformitate cu 

prevederile art.18 alin (5) din HG nr.478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 

pentru serviciile de copiere documente percepe un tarif de 1 leu/pagină (anexa nr. 9). 

Complexul Naţional Muzeal “Curtea Domneasca” Târgovişte (anexa nr.10)  propune 

menţinerea la nivelul anului precedent a taxelor şi tarifelor pe care le gestionează. 

Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, (anexa nr.11) propune menţinerea la 

nivelul anului 2017 a taxelor şi tarifelor pe care le încasează . Faţă de anul trecut, se 

propune introducerea unei “taxe de participare la festivaluri/concursuri” în cuntum de  

50 lei/persoană . 

Biblioteca „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa propune menţinerea tarifelor la nivelul 

anului 2017 (anexa nr. 12). 

Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Dâmboviţa, propune menţinerea taxelor 

la nivelul anului 2017, atât pentru activitatea de salvamont cât şi pentru activitatea de explorare 

salvaspeo (anexa nr.13). 

Direcţia Publică Comunitară  de Evidenţă a Persoanelor Dâmboviţa, în conformitate cu 

prevederile legislaţiei specifice, după care îşi desfasoară activitatea, respectiv : OG 84/2001 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, a 

OUG 97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români şi a HG 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor 

privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei , percepe taxele prezentate 

în anexa nr.14, la nivelul anului 2017 . 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte propune pentru 2018 o serie de tarife, aprobate de 

Comitetul Director şi avizate de Consiliul de Administraţie, care au fost stabilite în funcţie de costurile 

efectuării serviciilor respective, de consumul de materiale sanitare şi funcţionale, de calificarea şi 

pregătirea personalului de specialitate, de analiza pieţei de servicii medicale din judeţ, atât din mediul 

privat cât şi de stat, precum şi de nivelul tarifelor impuse de contractul cu CJAS D-ţa. Facem 

precizarea că la anumite servicii şi investigaţii paraclinice s-au menţinut preţurile de anul trecut, iar 

la altele au scăzut, deoarece sunt analize cu o adresabilitate mare, venind astfel în sprijinul pacienţilor 

din judeţ  (anexa nr.15). 

Potrivit Legii nr 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, cu 

modificările şi completarile ulterioare, proiectul de hotărâre a fost afişat pe prima pagină a site-ului 

propriu, în vederea informării publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică 

referitoare la elaborarea acestui proiect de hotărâre. 

Pentru realizarea obiectivelor mai sus menţionate, în conformitate cu prevederile Legii 

227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, înaintăm Consiliului 

Judeţean Dâmboviţa, spre analiză şi aprobare propunerile pentru noile taxe şi tarife locale pentru anul 

fiscal  2018, care se constituie venituri la bugetul local al Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi la bugetul 

instituţiilor subordonate. 

                                   

              Director Executiv                                                           Şef Serviciu Buget 

           ec.dr. Silviana Marin                                                       ec. Corina Leotescu 


