e

ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN 1A$1

Bulevardul Stefan cel Mare 4i Sant, nr.69, cod. 700075, Igi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

HOTARAREA nr.485
privind taxele locale pentru anul 2018
Consiliul Judetean Iasi;
Avand in vedere:
a) Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind taxele locale pentru anul
2018, prezentatd de catre Pre§edintele Consiliului Judetean Ia0, in calitatea sa de
initiator, inregistrata sub nr. 32745/21.11.2017;
b) Raportul de specialitate privind taxele locale pentru anul 2018, elaborat de catre
Directia Economics - Serviciul Fonduri, Speciale, Sinteza §i Recuperari Creante,
inregistrat sub nr. 32746/21.11.2017;
c) Nota de fundamentare a Structurii Arhitect $ef inaintatd prin adresa
nr.24946/28.09.2017, privind taxele locale pentru anul 2018;
d)Nota de fundamentare a Muzeului National al Literaturii RomAne Ia§i
nr.5336/15.11.2017 (nr.CJI 32418/16.11.2017), privind taxele locale pentru anul 2018;
e) Hotararea Consiliului de Administratie a Muzeului National al Literaturii Romane
Ia§i, nr. 15/15.11.2017, privind cuantumul taxelor locale de vizitare a expozitiilor
organizate in incinta obiectivelor (muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate in
administrarea Muzeului National al Literaturii Romfine Ia§i;
f) Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificArile §i completarile
ulterioare;
g)Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile i completarile
ulterioare;
h) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicatk cu modificarile i completarile ulterioare;
i) Ordonanta Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a
institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare §i alocatii de la bugetul
de stat sau de la bugetele locale, precum §i a sistemului de salarizare a personalului din
aceste institutii;
j) Legea nr. 311/2003 a muzeelor i colectiilor publice;
k) Regulamentul de organizare §i functionare a Muzeului National al Literaturii
Romane Ia§i;
1) Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publick cu
modificarile §i completarile ulterioare;
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m) Adresa Directiei Juridice — Biroul Ghieu Unic, Arhiva §i Secretariat ATOP, cu
nr. 35210/12.12.2017, prin care aduce la cunotinta faptul ca panA la data de 11.12.2017,
in cadrul procedurii prevazute de Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publick nu a fost inregistratA la Consiliul Judetean Ia§i nicio recomandare
cu privire la proiectul supus dezbaterii publice, respectiv Proiectul de hotArare privind
taxele locale pentru anul 2018 publicat pe site-ul Consiliului Judetean Ia*i conform
Anuntului nr. 33109/23.11.2017 Si Adresei Directiei Juridice nr. 33139/23.11.2017;
n) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Ia§i din data de 19
decembrie 2017;
o) Votul in unanimitate exprimat in edinta ordinary de plen din data de 20 decembrie
2017 §i consemnat in procesul - verbal al acesteia, respectiv 35 voturi "Pentru";
In temeiul art. 91, art. 97 alin. (1) §i ale art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea nr.215/2001
a administratiei publice locale, republicata cu modificarile §i completarile ulterioare:
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba taxele locale pentru anul 2018, conform Anexelor nr. 1 §i nr. 2,
parti integrante din prezenta hota.'rare.
Art. 2. Prevederile prezentei hotarari intrA in vigoare de la data de 01.01.2018.
Art. 3. Incasarea taxelor locale prevazute in Anexele nr.l §i nr. 2, se va face in conturi
deschise potrivit legislatiei in vigoare.
Art. 4. Scutirile acordate sunt prevazute in Anexa nr. I Anexa nr. 2;
Art. 5. Structura Arhitect Sef din cadrul Consiliului Judetean Ia§i §i Muzeul National
al Literaturii Romane Ia§i, vor urmAri punerea in aplicare §i ducerea la indeplinire a
prezentei hotarari, pe parcursul anului 2018.
Art. 6. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni §i Presa va inainta copie dupd prezenta hotarare:
a) Institutiei Prefectului Judetului Ia§i;
b) Structurii Arhitect Sef din cadrul Consiliului Judetean Ia§i;
c) Muzeului National al Literaturii Romfine Ia§i;
d) Serviciului Fonduri Speciale, Sintela §i Recuperari Creante din cadrul Directiei
Economice - Consiliul Judetean Ia§i;
Data astazi: 20 decembrie 2017

CONTRASEMNEAZA,
SEC A AL JUDETULUI IASI,
mioara Vernica
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TAXE LOCALE IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR (URBANISM)
pentru anul 2018
TAXE
Nr.
Denumire taxe locale
- lei crt.
1
2
0
A. In domeniul constructiilor taxele se stabilesc in functie de valoarea acestora sau a
insta atiilor, de suprafata terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:
Pentru eliberarea certificatului de urbanism, in functie de suprafata pentru care se solicits:
1.
Pentru mediul urban
Suprafata terenurilor pentru care se solicits certificatul:
A. MIA la 150 m2
B. Intre 151 m2 $i 250 m2 inclusiv
C.Intre 251 m2 $i 500 m2 inclusiv
D. Intre 501 m2 $i 750 m- inclusiv
E. Intre 751 m2 $i 1000 m2 inclusiv
F. Peste 1000 m2

2

3

4.

5.

6.

7.

5,00 lei
6,00 lei
8,00 lei
9,00 lei
12,00 lei
14,00+0,01 lei/ m2 pentru
fiecare m2 care depa$e$te
1000 m2

Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevaluici pentru mediul urban
Pentru eliberarea autorizatiei de foraje $i excavari necesare
studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de
cariera, balastierelor, sondelor de gaze $i petrol, precum $i
alte exploatari taxa datorata pentru fiecare m2
7,00 lei/m2
Taxa pentru autorizarea amplasarii/construirii de chio$curi,
containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri $i
panouri de afisaj, firme $i reclame situate pe caile $i in
spatii le publice
7,00 lei/m2
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de
racorduri $i branpmente la retele publice de apa, canalizare,
gaze, termice, energie electrica, telefonie $i televiziune prin
cablu taxa datorata pentru fiecare instalatie
10,00 lei
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism
30%
din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau
autorizatiei initiale
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de care
15,00
comisia de urbanism $i amenajarea teritoriului sau de
structura de specialitate din cadrul consiliului judetean
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru o
0,5%
cladire rezidentiala sau cladire anexa
din valoarea autorizata a
lucrarilor de constructii

8.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire — altele
decat o cladire rezidentiala sau cladire anexa

9.

Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire

10.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totals sau
partiala, a unei constructii

11.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile
de organizare de santier in vederea realizarii unei
constructii, care nu sunt incluse in alts autorizatie de
construire

12.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere
de corturi, casute sau rulote on campinguri

1%
din valoarea autorizata a
lucrarilor de constructie,
inclusiv valoarea
instalatii lor aferente
30%
din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau
a autorizatiei initiale
0,1%
din valoarea impozabila
stabi I its pentru
determinarea impozitului
pe cladiri, aferenta partii
desfi intate
3%
din valoarea autorizata a
lucrarilor de organizare de
santier
2%
din valoarea autorizata a
lucrarilor de constructie

Sculirile se acorda conform prevederilor legale.
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TAXE LOCALE
de vizitare a expozitiilor organizate in incinta obiectivelor (muzee,
case memoriale, monumente istorice) aflate in administrarea
Muzeului National al Literaturii Romane Iasi
pentru anul 2018
Nr.
crt.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Denumire tare locale

TAXE
- lei -

Taxa de vizitare a expozitiilor permanente/persoana.
7,00
Taxa de vizitare a expozitiilor tematice temporare si a
expozitiilor din camera de raritati din Muzeul "Vasile
Pogor"/persoana.
5,00
Taxa de vizitare a expozitiilor permanente/persoand,
perceputd grupurilor de peste 12 persoane.
6,00
Taxa de vizitare a expozitiilor tematice temporare si a
expozitiilor din camera de raritati din Muzeul „Vasile
Pogor"/ persoand, perceputd grupurilor de peste 12
4,00
persoane (§i pensionarilor individual si in grupuri de
peste 12 persoane).
Taxa de vizitare a expozitiilor permanente/persoand
perceputd pensionarilor
4,00
Taxa de vizitare a expozitiilor permanente pentru elevi
si studenti legitimati cu carnetul de
2,00
elev/student/persoand
Taxa de vizitare a expozitiilor temporare si a
expozitiilor din camera de raritati din Muzeul „Vasile
Pogor" pentru elevi si studenti legitimati cu carnetul de
2,00
elev/student/persoand
In completarea scutirilor prevazute de lege, se acorda scutiri si urmatoarelor categorii de vizitatori:
- prescolari;
- persoane cu handicap si insotitorii acestora;
- copii din casele de asistenvi socials;
- angajati actuali si pensionarii din reteaua muzeala nationals.
- persoane invitate Ia programele culturale organizate de Muzeul National al
Literaturii Romane Iasi.
- salariati din aparatul propriu al Consiliului Judetean Iasi §i membrii de familie ai
acestora (sot/sotie si rude pind Ia gradul 3, inclusiv)
Vizitarea muzeelor aflate in administrarea Muzeului National al Literaturii Romane Iasi, este gratuitii

in prima duminica din fiecare hind.

