ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iaşi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind taxele locale pentru anul 2021

Consiliul Judeţean Iaşi,
Având în vedere :
a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind taxele locale pentru anul 2021, prezentat de
către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.
__________ / ______ 2020;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind taxele locale pentru anul 2021, elaborat
de către Direcția Economică - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe,
înregistrat sub nr. ___________ / ______ 2020;
c) Nota de fundamentare nr. 26606/08.09.2020 a Direcției Arhitect Șef din cadrul Consiliului
Județean Iași privind taxele locale în domeniul construcțiilor (urbanism) pentru anul 2021;
d) Nota de fundamentare nr. 3156/10.09.2020, a Muzeului Național al Literaturii Române Iași
privind cuantumul taxelor locale de vizitare a expozițiilor organizate în incinta obiectivelor
(muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate în administrarea Muzeului Național al
Literaturii Române Iași, pentru anul 2021;
e) Hotărârea nr. 12/10.09.2020 a Consiliului de administrație al Muzeului Naţional al Literaturii
Române Iași, privind cuantumul taxelor locale de vizitare a expozițiilor organizate în incinta
obiectivelor (muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate în administrarea Muzeului
Național al Literaturii Române Iași;
f) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
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g) Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
h) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
i) Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
j) Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
k) Legea nr. 182/2000, republicată, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil;
l) Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
m) Prevederile art. 173 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă taxele locale pentru anul 2021, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2, părți
integrante din prezenta hotărâre;
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data de 01.01.2021;
Art. 3. Încasarea taxelor locale prevăzute în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, se va
face în conturi deschise potrivit legislaţiei în vigoare ;
Art. 4. Scutirile acordate sunt prevăzute în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;
Art. 5. Direcția Arhitect Şef din cadrul Consiliului Județean Iași și Muzeul Naţional al Literaturii
Române Iaşi, vor urmări punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, pe parcursul
anului 2021;
Art. 6. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP
din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi va înainta copie după prezenta hotărâre:
-

Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
Direcției Arhitect Șef din cadrul Consiliului Județean Iași;
Muzeului Naţional al Literaturii Române Iași;
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-

Serviciului Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperare Creanţe din cadrul Direcției Economice –
Consiliul Județean Iași;

Art. 7. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuții în acest sens.

Dată astăzi __________/_______2020

PREŞEDINTE,
Costel ALEXE

Vizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara VERNICĂ- DĂSCĂLESCU

Susțin proiectul de hotărâre:

Direcția Arhitect Șef
Arh. Ana Maria TÎRZIU

Direcția Juridică
DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela ALUNGULESEI
Am luat la unoștință de acest înscris oficial și îmi asum
responsabilitatea asupra legalității

Muzeul Naţional al Literaturii Române Iași
DIRECTOR,
Lucian Dan TEODOROVICI

Direcția Economică
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elena ARVINTE

Direcția Economică
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elena ARVINTE
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

ȘEF SERVICIU,
ec. Elena Adriana MĂRGĂRINT
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

ÎNTOCMIT,
ec. Nicu Gabriel CIOBOTENCO
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. ____________/__________2020

TAXE LOCALE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR (URBANISM)
pentru anul 2021
Nr.
crt.
1.

Denumire taxe locale

Cuantum practicat în
Cuantum pentru anul
anul 2020, conform HCJI
2021
nr. 429/2019
1
2
3
Taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită:
Pentru mediul urban
Suprafaţa terenurilor pentru care se solicită certificatul:
A. Până la 150 mp inclusiv
5,00 lei
5,00 lei
B. Între 151 mp şi 250 mp inclusiv
6,00 lei
6,00 lei
C.Între 251 mp şi 500 mp inclusiv
8,00 lei
8,00 lei
D. Între 501 mp şi 750 mp inclusiv
9,00 lei
9,00 lei
E. Între 751 mp şi 1000 mp inclusiv
12,00 lei
12,00 lei
14,00+0,01 lei/ mp pentru
14,00+0,01 lei/ mp pentru
F. Peste 1000 mp
fiecare mp care depășește
1000 mp

2.

3.

4.

5.

fiecare mp care depășește
1000 mp

Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje
sau excavări necesare lucrărilor de
cercetare și prospectare a terenurilor în
etapa efectuării studiilor geotehnice și a
7,00 lei/mp
7,00 lei/mp
studiilor privind ridicările topografice,
sondele de gaze, petrol și alte excavări.
Taxa este datorată pentru fiecare metru
pătrat de teren efectiv afectat la suprafața
solului de foraje și excavări.
Taxa pentru autorizarea amplasării de
chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii
de expunere, corpuri şi panouri de afişaj,
firme şi reclame situate pe căile şi în
7,00 lei/mp
7,00 lei/mp
spaţiile publice. Taxa este datorată pentru
fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de
construcţie.
Taxa pentru eliberarea unei autorizații
privind
lucrările
de
racorduri
şi
branşamente la reţele publice de apă,
canalizare, gaze, termice, energie electrică,
10,00 lei
10,00 lei
telefonie şi televiziune prin cablu. Taxa
este datorată pentru fiecare racord.
Taxa pentru prelungirea unui certificat de
30%
30%
urbanism
din cuantumul taxei
din cuantumul taxei
pentru eliberarea
pentru eliberarea
certificatului sau
certificatului sau
autorizației inițiale
autorizației inițiale
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Taxa pentru avizarea certificatului de
urbanism de către comisia de urbanism și
amenajarea teritoriului sau de structura de
specialitate din cadrul consiliului județean
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de
construire pentru o clădire rezidenţială sau
clădire-anexă
Taxa pentru eliberarea autorizației de
construire – altele decât o clădire
rezidențială sau clădire anexă

15,00 lei

15,00 lei

0,5%
din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcții
1%
din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcție,
inclusiv valoarea
instalațiilor aferente
Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de
30%
construire
din cuantumul taxei
pentru eliberarea
certificatului sau a
autorizației inițiale
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
0,1%
desfiinţare, totală sau parţială, a unei din valoarea impozabilă
construcţii
stabilită pentru
determinarea impozitului
pe clădiri, aferentă părții
desființate
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare
3%
pentru lucrările de organizare de şantier în din valoarea autorizată a
vederea realizării unei construcţii, care nu lucrărilor de organizare
sunt incluse în altă autorizaţie de construire
de șantier
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
2%
amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau din valoarea autorizată a
rulote ori campinguri
lucrărilor de construcție
Scutirile se acordă conform prevederilor legale.

0,5%
din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcții
1%
din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcție,
inclusiv valoarea
instalațiilor aferente
30%
din cuantumul taxei
pentru eliberarea
certificatului sau a
autorizației inițiale
0,1%
din valoarea impozabilă
stabilită pentru
determinarea impozitului
pe clădiri, aferentă părții
desființate
3%
din valoarea autorizată a
lucrărilor de organizare
de șantier
2%
din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcție

PREŞEDINTE,
Costel ALEXE
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elena ARVINTE
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

ȘEF SERVICIU,
ec. Elena Adriana MĂRGĂRINT
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

ÎNTOCMIT,
ec. Nicu Gabriel CIOBOTENCO
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial
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Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. _____________/__________2020

TAXE LOCALE
de vizitare a expoziţiilor organizate în incinta obiectivelor (muzee,
case memoriale, monumente istorice) aflate în administrarea
Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi
pentru anul 2021

Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Denumire taxe locale

Taxa de vizitare a expoziţiilor
permanente/persoană.
Taxa de vizitare a expoziţiilor tematice
temporare şi a expoziţiilor din camera de
rarităţi a Muzeului “Vasile
Pogor”/persoană.
Taxa de vizitare a expoziţiilor
permanente/persoană, percepută grupurilor
de peste 12 persoane.
Taxa de vizitare a expoziţiilor tematice
temporare şi a expoziţiilor din camera de
rarităţi a Muzeului „Vasile Pogor”/
persoană, percepută grupurilor de peste 12
persoane (și pensionarilor individual și în
grupuri de peste 12 persoane).
Taxa de vizitare a expoziţiilor
permanente/persoană percepută
pensionarilor
Taxa de vizitare a expoziţiilor permanente
pentru elevi și studenți legitimați cu
carnetul de elev/student
Taxa de vizitare a expoziţiilor tematice
temporare şi a expoziţiilor din camera de
rarităţi a Muzeului „Vasile Pogor” pentru
elevi și studenți legitimați cu carnetul de
elev/student

Cuantum practicat în anul
2020, conform HCJI
nr.429/2019
-lei-

Cuantum pentru anul
2021
- lei -

9,00

9,00

6,00

6,00

7,00

7,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2,00

2,00

2,00

2,00
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În completarea scutirilor prevăzute de lege, se acordă scutiri şi următoarelor categorii de vizitatori:
- preşcolari;
- persoane cu handicap şi însoţitorii acestora;
- copii din casele de asistenţă socială;
- angajați actuali şi pensionari din reţeaua muzeală naţională;
- persoane invitate la programele culturale organizate de Muzeul Naţional al
Literaturii Române Iași;
- salariați din aparatul propriu al Consiliului Județean Iași și membrii de familie ai
acestora (soț/soție și rude până la gradul 3, inclusiv).
Vizitarea muzeelor aflate în administrarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iași, este gratuită în
prima săptămână din lună, într-o zi lucrătoare, ce va fi anunțată pe site-ul instituției:
www.muzeulliteraturiiiasi.ro.

PREŞEDINTE,
Costel ALEXE

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elena ARVINTE
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

ȘEF SERVICIU,
ec. Elena Adriana MĂRGĂRINT
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

ÎNTOCMIT,
ec. Nicu Gabriel CIOBOTENCO
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
Direcția Economică
Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe

Nr.________/__________2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind taxele locale pentru anul 2021

În conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale și ținând cont de prevederile art. 173 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, Consiliul Judeţean Iaşi are competenţa să adopte hotărâri privind cuantumul
taxelor locale practicate prin aparatul propriu cât și a celor practicate de către instituţiile de sub
autoritatea sa.
1. Direcția Arhitect Șef
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, persoanele fizice sau juridice care trebuie să obțină un certificat, aviz sau o autorizație de
construire impusă de lege, au obligația de a plăti o taxă către autoritatea administrației publice locale,
înainte de eliberarea acestora.
La nivelul Județului Iași – Consiliul Județean Iași competența de a elibera avize, autorizații și
certificate o are Direcția Arhitect Șef.
La capitolul V, titlul IX din Legea nr. 227/2015 sunt prevăzute tipurile de taxe specifice
domeniului construcțiilor precum și nivelul de referință al acestora, care stau la baza hotărârilor anuale ale
fiecărei unități administrativ-teritoriale.
Ținând cont de atribuțiile prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcții, precum și de prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Direcția Arhitect Şef din
cadrul Consiliului Județean Iași, propune, pentru anul 2021, prin Nota de fundamentare transmisă nr.
26606/08.09.2020, menținerea cuantumului practicat în anul 2020 pentru taxele locale prevăzute de lege
în domeniul construcțiilor.
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Încasările provenite din taxe locale în domeniul construcțiilor (urbanism), în anul 2019, au fost în
valoare de 88.924,47 lei, iar în anul 2020, până la data de 30.09.2020, s-au încasat 70.298,55 lei.
Propunerile Direcției Arhitect Şef din cadrul Consiliului Județean Iași sunt prezentate la punctul I
din Anexa la prezentul raport de specialitate.

2. Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi
Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi este un muzeu de importanţă naţională aflat sub
autoritatea Consiliului Judeţean Iaşi, ce reuneşte 18 muzee și puncte muzeale, colecţiile cuprinzând
documente şi obiecte memoriale aparţinând scriitorilor români, o colecţie de carte rară românească şi
străină, o colecţie de carte veche românească, manuscrise, ediţii prime, colecţii rare, obiecte de artă, etc.
Prin adresa nr. 3169/11.09.2020 înregistrată la Județul Iași-Consiliul Județean Iași sub nr.
27032/11.09.2020 și Nota de fundamentare nr. 3156/10.09.2020, Muzeul Naţional al Literaturii Române
Iaşi propune, pentru anul 2021:
1. Menţinerea taxelor locale de vizitare a expoziţiilor, la nivelul celor practicate în anul 2020,
după cum urmează:
 Taxa de vizitare a expoziţiilor permanente/persoană – 9,00 lei/persoană ;
 Taxa de vizitare a expoziţiilor tematice temporare şi a expoziţiilor din camera de rarităţi
din Muzeul “Vasile Pogor”/persoană – 6,00 lei/persoană;
 Taxa de vizitare a expoziţiilor permanente/persoană percepută grupurilor de peste 12
persoane – 7,00 lei/persoană ;
 Taxa de vizitare a expoziţiilor tematice temporare şi a expoziţiilor din camera de rarităţi
din Muzeul “Vasile Pogor”/persoană percepută grupurilor de peste 12 persoane (și pensionarilor
individual şi în grupuri de peste 12 persoane) – 5,00 lei/persoană ;
 Taxa de vizitare a expoziţiilor permanente/persoană percepută pensionarilor – 5,00
lei/persoană ;
 Taxa de vizitare a expoziţiilor permanente pentru elevi și studenți legitimaţi cu carnetul de
elev/student – 2,00 lei/elev/student ;
 Taxa de vizitare a expoziţiilor tematice temporare şi a expoziţiilor din camera de rarităţi
din Muzeul Vasile Pogor pentru elevi și studenți legitimaţi cu carnetul de elev/student– 2,00
lei/elev/student.
2. Modificarea zilei în care muzeele aflate în administrarea Muzeului Național al Literaturii
Române Iași pot fi vizitate gratuit, prin înlocuirea sintagmei „în prima duminică din fiecare lună”, cu
sintagma “în prima săptămână din lună, într-o zi lucrătoare ce va fi anunţată pe site-ul instituţiei:
www.muzeulliteraturiiiasi.ro”, scopul modificării fiind evitarea aglomerării în spațiile muzeale.
Încasările pentru taxele menţionate mai sus au fost în valoare de 272.378,00 lei pentru anul 2019,
respectiv de 91.626,00 lei pentru perioada 01.01.2020 – 30.09.2020.
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3. Menținerea scutirilor acordate în anul 2020, în completarea celor prevăzute de lege și
următoarelor categorii de vizitatori, respectiv:
 preşcolari;


persoane cu handicap şi însoţitorii acestora;



copii din casele de asistenţă socială;



angajații actuali şi pensionarii din reţeaua muzeală naţională;



persoane invitate la programele culturale organizate de Muzeul Naţional al Literaturii
Române Iaşi ;



salariaţi din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Iaşi şi membrii de familie ai acestora
(soţ/soţie şi rude până la gradul 3 inclusiv).

Propunerile Muzeului Naţional al Literaturii Române Iași au fost aprobate prin Hotărârea
Consiliului de Administraţie nr. 12/10.09.2020 şi sunt prezentate la punctul II din Anexă.

DIRECTOR EXECUTIV,
Elena ARVINTE
Îmi asum în totalitate responsabilitatea
corectitudinii şi legalităţii în solidar cu întocmitorul înscrisului

ȘEF SERVICIU,
Elena Adriana MĂRGĂRINT
Îmi asum în totalitate responsabilitatea
corectitudinii şi legalităţii în solidar cu întocmitorul înscrisului

ÎNTOCMIT,
Nicu Gabriel CIOBOTENCO
Îmi asum în totalitate responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial
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Anexa la Raportul de specialitate nr. ______________/________2020
Nr.
crt.

Denumire taxe locale

Cuantum practicat în
anul 2020 conform
HCJI
nr.429/18.12.2019

Taxe propuse
pentru anul
2021

Creștere/
Descreștere
%

I. Taxe locale în domeniul construcţiilor (urbanism)
1. Taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită:
Pentru mediul urban
Suprafaţa terenurilor pentru care se solicită certificatul:
A. Până la 150 mp inclusiv
B. Între 151 mp şi 250 mp inclusiv
C. Între 251 mp şi 500 mp inclusiv
D. Între 501 mp şi 750 mp inclusiv
E. Între 751 mp şi 1000 mp inclusiv
F. Peste 1000 mp

2.

3.

4.

5.

5,00 lei
6,00 lei
8,00 lei
9,00 lei

12,00 lei
14,00+0,01 lei/ mp
pentru fiecare mp care
depășește 1000 mp
Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau
excavări necesare lucrărilor de cercetare și
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor
7,00 lei/mp
geotehnice și a studiilor privind ridicările
topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări.
Taxa este datorată pentru fiecare metru pătrat de
teren efectiv afectat la suprafața solului de foraje și
excavări.
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri,
containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri
şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile
şi în spaţiile publice. Taxa este datorată pentru
7,00 lei/mp
fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de
construcţie.
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind
lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice
de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică,
10,00 lei
telefonie şi televiziune prin cablu. Taxa este datorată
pentru fiecare racord.
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism
30%
din cuantumul taxei
pentru eliberarea
certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale

5,00 lei
6,00 lei
8,00 lei
9,00 lei
12,00 lei
14,00+0,01 lei/ mp
pentru fiecare mp care
depășește 1000 mp

-

7,00 lei/mp

-

7,00 lei/mp

-

10,00 lei
30%
din cuantumul taxei
pentru eliberarea
certificatului sau
autorizației inițiale

-
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6.

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de
către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului
sau de structura de specialitate din cadrul consiliului
județean

15,00 lei

15,00 lei

-

7.

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire
pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă

0,5%
din valoarea autorizată
a lucrărilor de
construcţii

0,5%
din valoarea autorizată
a lucrărilor de
construcții

-

1%
din valoarea autorizată
a lucrărilor de
construcție, inclusiv
valoarea instalațiilor
aferente
30%
din cuantumul taxei
pentru eliberarea
certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale
0,1%
din valoarea
impozabilă stabilită
pentru determinarea
impozitului pe clădiri,
aferentă părţii
desfiinţate
3%
din valoarea autorizată
a lucrărilor de
organizare de şantier
2%
din valoarea autorizată
a lucrărilor de
construcţie

1%
din valoarea autorizată
a lucrărilor de
construcție, inclusiv
valoarea instalațiilor
aferente
30%
din cuantumul taxei
pentru eliberarea
certificatului sau a
autorizației inițiale
0,1%
din valoarea
impozabilă stabilită
pentru determinarea
impozitului pe clădiri,
aferentă părții
desființate
3%
din valoarea autorizată
a lucrărilor de
organizare de șantier
2%
din valoarea autorizată
a lucrărilor de
construcție

8.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire –
altele decât o clădire rezidențială sau clădire anexă

9.

Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire

10.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare,
totală sau parţială, a unei construcţii

11.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru
lucrările de organizare de şantier în vederea realizării
unei construcţii, care nu sunt incluse în altă
autorizaţie de construire
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de
tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri

12.

-

-

-

-

Scutirile se acordă conform prevederilor legale.
II. Taxe locale de vizitare a expoziţiilor organizate în incinta obiectivelor (muzee, case memoriale, monumente istorice)
aflate în administrarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi
Taxă de vizitare a expoziţiilor permanente/persoană
1.
9,00 lei
9,00 lei
Taxă de vizitare a expoziţiilor tematice temporare şi
2.
a expoziţiilor din camera de rarităţi a Muzeului
“Vasile Pogor”/persoană
6,00 lei
6,00 lei
Taxă de vizitare a expoziţiilor permanente/persoană
7,00 lei
7,00 lei
3.
percepută grupurilor de peste 12 persoane
5

4.

Taxă de vizitare a expoziţiilor permanente/persoană
percepută pensionarilor

5,00 lei

5,00 lei

-

Taxă de vizitare a expoziţiilor tematice temporare şi
5,00 lei
5,00 lei
a expoziţiilor din camera de rarităţi a Muzeului
“Vasile Pogor”/persoană percepută grupurilor de
peste 12 persoane (și pensionarilor individual și în
grupuri de peste 12 persoane)
Taxă de vizitare a expoziţiilor permanente pentru
elevi și studenți legitimaţi cu carnetul de
6.
elev/student.
2,00 lei
2,00 lei
Taxă de vizitare a expoziţiilor tematice temporare şi
7.
a expoziţiilor din camera de rarităţi a Muzeului
Vasile Pogor pentru elevi și studenți legitimaţi cu
2,00 lei
2,00 lei
carnetul de elev/student.
În completarea scutirilor prevăzute de lege, se acordă scutiri şi următoarelor categorii de vizitatori:
- preşcolari;
- persoane cu handicap şi însoţitorii acestora;
- copii din casele de asistenţă socială;
- angajați actuali şi pensionarii din reţeaua muzeală naţională;
- persoane invitate la programele culturale organizate de Muzeul Naţional al Literaturii Române Iași.
- salariați din aparatul propriu al Consiliului Județean Iași și membrii
de familie ai acestora (soț/soție și rude până la gradul 3 inclusiv)
Vizitarea muzeelor aflate în administrarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iași, este gratuită în prima săptămână din
lună, într-o zi lucrătoare ce va fi anunțată pe site-ul instituției: www.muzeulliteraturiiiasi.ro.
5.

DIRECTOR EXECUTIV,
Elena ARVINTE
Îmi asum în totalitate responsabilitatea
corectitudinii şi legalităţii în solidar cu întocmitorul înscrisului

ȘEF SERVICIU,
Elena Adriana MĂRGĂRINT
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii
şi legalităţii în solidar cu întocmitorul înscrisului

ÎNTOCMIT,
Nicu Gabriel CIOBOTENCO
Îmi asum în totalitate responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iaşi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

Nr. ______________ / __________ 2020

Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre privind taxele locale
pentru anul 2021

În conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Iaşi are competenţa să adopte hotărâri privind
cuantumul taxelor locale practicate de către structurile din cadrul autorității publice județene precum și de
instituţiile, serviciile şi direcţiile de sub autoritatea sa.
Încasările din impozitele și taxele locale reprezintă venituri proprii atât pentru bugetul Județului
Iași – Consiliul Județean Iași, cât și pentru instituțiile de sub autoritatea Consiliului Județean Iași care le
aplică.
Față de aceste considerente și având în vedere prevederile legale invocate mai sus, supun spre
dezbatere și aprobare dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor locale pentru anul
fiscal 2021, pentru taxele locale în domeniul construcțiilor aplicate de către Direcția Arhitect Șef din
cadrul Consiliului Județean Iași și cele aplicate de către Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi
pentru vizitarea expozițiilor organizate în incinta obiectivelor (muzee, case memoriale, monumente
istorice), conform anexelor nr.1 și nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre.

INIȚIATOR,
Costel ALEXE
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iaşi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind taxele, taxele speciale și tarifele pentru anul 2021
Consiliul Judeţean Iaşi,
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind taxele, taxele speciale și tarifele pentru
anul 2021, prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator,
înregistrat sub nr. ___________/________2020;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind taxele, taxele speciale și tarifele
pentru anul 2021, elaborat de către Direcția Economică - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și
Recuperare Creanțe, înregistrat sub nr.___________/________2020;
c) Nota de fundamentare cu privire la cuantumul taxelor și taxelor speciale pentru anul 2021,
pentru activitățile de stare civilă și evidență a persoanelor, eliberare a cărților de identitate și a
cărților de identitate provizorii, nr. 6761/15.09.2020 înregistrată la Județul Iași – Consiliul
Județean Iași sub nr. 27243/15.09.2020, a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Iași;
d) Nota de fundamentare nr. 25988/16.11.2020 privind taxele speciale pentru anul 2021, pentru
eliberarea de înscrisuri din arhiva Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, a Biroului Relații cu
Publicul, Monitorul Oficial, Ghişeu Unic, Arhivă şi Secretariat A.T.O.P. – din cadrul
Consiliului Județean Iași;
e) Nota de fundamentare privind taxele speciale în domeniul construcțiilor (urbanism) pentru
anul 2021, a Direcției Arhitect Șef din cadrul Consiliului Județean Iași, nr. 33633/12.11.2020;
f) Nota de fundamentare privind taxele și tarifele pentru anul 2021 nr. 6152/10.09.2020 a
Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași, transmisă prin adresa nr.
6153/10.09.2020, înregistrată la Județul Iași – Consiliul Județean Iași sub nr.
26925/11.09.2020;
g) Nota de fundamentare cu privire la cuantumul tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca
Județeană "Gheorghe Asachi” Iași, în anul 2021, transmisă prin adresa nr. 2089/15.09.2020,
înregistrată la Județul Iași – Consiliul Județean Iași sub nr. 27251/15.09.2020 și Hotărârea nr.
1/14.09.2020 a Consiliului de administrație al Bibliotecii Județene „Gheorghe Asachi” Iași
privind cuantumul tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca Județeană ”Gheorghe
Asachi” Iași în anul 2021;
1

h) Nota de fundamentare privind taxele și tarifele pentru anul 2021 a Filarmonicii ”Moldova”
Iași, transmisă prin adresa nr. 3105/16.11.2020, înregistrată la Județul Iași – Consiliul
Județean Iași sub nr. 33850/16.11.2020 și Hotărârea nr. 12/12.11.2020 a Consiliului de
administrație al Filarmonicii „Moldova” Iași privind cuantumul tarifelor aplicate de
Filarmonica ”Moldova” Iași în anul 2021;
i) Nota de fundamentare cu privire la cuantumul taxelor și tarifelor pentru servicii 2021
transmisă cu adresa nr. 488/15.09.2020, înregistrată la Județul Iași – Consiliul Județean Iași
sub nr. 27315/15.09.2020 a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Iași și Hotărârea Consiliului de administrație al Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași cu privire la aprobarea taxelor și tarifelor
pentru anul 2021, din data de 14.09.2020;
j) Nota de fundamentare a taxelor și tarifelor pentru anul 2021 nr. 2299/12.11.2020 a Teatrului
pentru Copii și Tineret ”Luceafărul” Iași și Hotărârea nr. 2293/12.11.2020 a Consiliului
Administrativ al Teatrului ”Luceafărul” Iași, transmise cu adresa nr. 2300/12.11.2020,
înregistrată la Județul Iași – Consiliul Județean Iași sub nr. 33569/12.11.2020;
k) Nota de fundamentare privind cuantumul tarifelor aplicate de obiectivele (muzee, case
memoriale, monumente istorice) aflate în administrarea Muzeului Naţional al Literaturii
Române Iași pentru anul 2021, nr. 3144/10.09.2020, și Hotărârea nr.11/10.09.2020 a
Consiliului de administrație al Muzeului Național al Literaturii Române Iași, privind
cuantumul tarifelor aplicate la obiectivele (muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate
în administrarea Muzeului Național al Literaturii Române Iași, înaintate de către Muzeul
Național al Literaturii Române Iași prin adresa nr.3171/11.09.2020 înregistrată la Județul Iași
– Consiliul Județean Iași sub nr. 27034/11.09.2020;
l) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
m) Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;
n) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi
completările ulterioare;
o) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată,
republicată;
p) Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de
societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
q) Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale, republicată;
r) Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, modificată şi
completată;
s) Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 actualizată, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările
ulterioare;
t) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările şi
completările ulterioare;
u) Legea nr. 334/2002, privind bibliotecile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
v) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
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w) Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
x) Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2193/2004 privind aprobarea regulamentelor
cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale;
y) Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi
actele de identitate ale cetăţenilor români cu modificările și completările ulterioare;
z) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
aa) Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte,
precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic cu modificările și completările
ulterioare;
bb) Legea nr. 353/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și
companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat
artistic;
cc) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum
și modificarea și completarea unor acte normative cu modificările şi completările ulterioare;
dd) Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificările și completările ulterioare, republicată;
ee) Legea nr.182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată;
ff) Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
gg) Hotărârea Guvernului nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale
cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare;
hh) Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale ale Administrației Publice nr. 233/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
Având în vedere prevederile art. 173 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019,
privind Codul Administrativ;
În temeiul art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă taxele, taxele speciale şi tarifele, pentru anul 2021, conform Anexelor nr. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, părți integrante din prezenta hotărâre;
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 01.01.2021;
Art. 3. Încasarea taxelor speciale prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3, 4 pct. A, se va face în contul
21A360600, cod IBAN RO16TREZ40621360206XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iaşi,
titular Judeţul Iaşi, Cod Fiscal 4540712;
Art. 4. Încasarea tarifelor prevăzute în Anexele nr. 4 pct. B, 5, 6, 7, 8, 9 și 10, se va face în
conturi deschise potrivit legislaţiei în vigoare de către instituţiile care le percep;
Art.5. Scutirile se acordă potrivit legislaţiei în vigoare și Anexelor, părți integrante din
prezenta hotărâre;
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Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către directorii, şefii de
servicii şi funcţionarii din cadrul: Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Iaşi, Biroului Relații cu
Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP din cadrul Consiliului Judeţean
Iaşi, Direcției Arhitect Şef din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi, Direcţiei Judeţene de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi, Bibliotecii Judeţene ”Gheorghe Asachi” Iaşi, Filarmonicii ”Moldova”
Iaşi, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi, Teatrului pentru
Copii şi Tineret ”Luceafărul” Iaşi, Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi;
Art. 7. Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP
din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi va transmite copie de pe prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;
- Celor enumeraţi la Art. 6;
- Direcției Economice – Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe și
Serviciul Buget;
- Direcției Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;
Art. 8. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi cu atribuții în acest sens.
Dată astăzi ____________/________2020
PREŞEDINTE,
Costel ALEXE

Vizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU

Susțin proiectul de hotărâre:
Direcția Economică
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elena ARVINTE

Direcția Juridică
DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela ALUNGULESEI
Am luat la unoștință de acest înscris oficial și îmi
asum responsabilitatea asupra legalității

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elena ARVINTE
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

Conducătorii structurilor din cadrul
Consiliul Județean Iași și a instituțiilor de
sub autoritatea Consiliului Județean Iași,
cu propuneri de taxe, taxe speciale și tarife
pentru anul 2021

ȘEF SERVICIU,
ec. Elena Adriana MĂRGĂRINT
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

ÎNTOCMIT,
ec. Nicu Gabriel CIOBOTENCO
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

4

Anexa nr. 1 la
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. ________/________2020
TAXE SPECIALE și alte TAXE practicate de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași

Cuantum practicat în anul 2020
Nr.
Denumire taxe speciale / tarife
conform HCJI nr.427/2019
crt.
A.
Taxe speciale pentru servicii de stare civilă şi evidenţă a persoanelor
1.
2.
3.

B.
1.
2.
3.

Taxă pentru procesarea dosarelor de soluționare a
cererilor de schimbare a numelui pe cale
administrativă
Taxă pentru procesarea cererilor și dosarelor, cu
excepția dosarelor pentru schimbarea numelui pe cale
administrativă
Taxă pentru furnizare date cu caracter personal
Scutirile se acordă pentru:

Cuantum pentru
anul 2021

66,00 lei

66,00 lei

40,00 lei

40,00 lei

2,00 lei/persoană

2,00 lei/persoană

1. dosarele de rectificare a actelor de stare civilă promovate, din oficiu, de structurile de stare civilă din cadrul
autorităților administrației publice locale;
2. instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale și justitiei;
3. instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin modalitățile de executare silită
prevăzute de lege ;
4. Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București,
Casa de Asigurari de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești;
5. Ministerul Sănătății, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București și spitalele județene,
municipale, orășenești și comunale;
6. Ministerul Finanțelor Publice și structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat
de persoanele fizice;
7. Ministerul Afacerilor Externe și structurile subordonate acestuia;
8. instituțiile cu atribuții în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului și al ocrotirii sociale a
persoanelor vârstnice;
9. poliția locală;
10. alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege (Institutul Național de Statistică, pentru statistici
demografice, conform Legii nr. 226/2009 a organizării și funcționării statisticii oficiale în România, Consiliul
Național pentru Studierea Arhivelor Securității, pentru foști ofițeri de securitate, conform Ordonanței de Urgență
a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității și Hotărârea Parlamentului
nr. 17/2000 pentru adoptarea Regulamentului de organizare și functionare a C.N.S.A.S.).
Încasarea taxelor speciale se va face în contul 21A360600, RO16TREZ40621360206XXXXX, deschis la
Trezoreria Municipiului Iași, titular Județul Iași – Consiliul Județean Iași, cod fiscal 4540712.
Taxe pentru activitatea de eliberare a cărților de identitate şi a cărților de identitate provizorii
Taxă pentru eliberarea cărții de identitate
7,00 lei
7,00 lei
Taxă pentru eliberarea cărții de identitate provizorii
1,00 lei
1,00 lei
Scutirile se acordă pentru:
a) eliberarea actelor de identitate persoanelor care fac obiectul unor măsuri de ocrotire şi protecţie socială şi/sau nu
realizează venituri, respectiv: copiii orfani, abandonaţi şi persoanele în vârstă, aflate în unităţi de ocrotire şi
protecţie socială, persoanele cu handicap ori care beneficiază de ajutor social;
b) eliberarea actelor de identitate persoanelor reţinute sau arestate care nu dispun de mijloace financiare.
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Nr.
crt.

Denumire taxe speciale / tarife

Cuantum practicat în anul 2020
conform HCJI nr.427/2019

Cuantum pentru
anul 2021

Acordarea scutirii se face în baza documentelor care atestă faptul că solicitantul se află în una dintre situaţiile
prevăzute la alin. (1), după cum urmează:
a) solicitarea scrisă a instituţiei de ocrotire şi protecţie socială în care se află copiii orfani, abandonaţi şi persoanele
în vârstă;
b) documentul care atestă handicapul de gradul I şi II;
c) adeverinţa eliberată de serviciul specializat din cadrul primăriei, pentru persoanele care beneficiază de ajutor
social;
d) solicitarea scrisă a unităţii de poliţie, pentru persoanele reţinute ori arestate.
Persoanele care sunt victime ale calamităţilor naturale, ale incendiilor sau ale unor dezastre sunt exceptate de
la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate, în baza declaraţiei pe propria răspundere, dată
în prezenţa personalului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, precum şi a comunicării
primăriei locului de domiciliu.
Încasarea taxelor se va face potrivit prevederilor legale.

PREŞEDINTE,
Costel ALEXE

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elena ARVINTE
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

ÎNTOCMIT,
ec. Nicu Gabriel CIOBOTENCO
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

ȘEF SERVICIU,
ec. Elena Adriana MĂRGĂRINT
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului
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Anexa nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. ________/________2020
TAXE SPECIALE,
pentru eliberarea de înscrisuri din arhiva Consiliului Județean Iași practicate de Biroul Relații cu Publicul,
Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi

Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.

Cuantum
practicat în
anul 2020
conform HCJI
nr.427/2019

Denumire taxe speciale / tarife

Taxa pentru eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte existenţa unui înscris
în arhivă care priveşte persoana fizică sau juridică respectivă
Taxa pentru eliberarea unui certificat din care să rezulte conţinutul general al
unui înscris existent în arhivă
Taxe pentru eliberarea unor copii de pe înscrisurile existente în arhivă şi
certificarea exactităţii acestora :

Cuantum
pentru anul
2021

5,00 lei

-

3,00 lei

-

-

3,00 lei
- pentru fiecare pagină format A4
3,00 lei
- pentru fiecare planşă sau schiţă care depăşeşte pagina format A4
Taxe pentru eliberarea unor copii (tip xerox) privind informaţii de interes
public şi certificarea exactității acestora:
1,75 lei
 pentru fiecare pagină format A4
1,75 lei
 pentru fiecare pagină format A3
1,00 lei
 pentru fiecare pagină format A5
Încasarea taxelor speciale se va face în contul 21A360600, RO16TREZ40621360206XXXXX, deschis la Trezoreria
Municipiului Iași, titular Județul Iași – Consiliul Județean Iași, cod fiscal 4540712.

PREŞEDINTE,
Costel ALEXE

-

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elena ARVINTE
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

ÎNTOCMIT,
ec. Nicu Gabriel CIOBOTENCO
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

ȘEF SERVICIU
ec. Elena Adriana MĂRGĂRINT
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului
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Anexa nr. 3 la
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. ________/________2020
TAXE SPECIALE,
în domeniul construcțiilor (urbanism) consultanţă documentaţii tehnice, valorificare planuri topo şi hărţi, formulare
tipizate, avize, acorduri, verificare documentaţii şi eliberare certificate de atestare conform HG nr. 834/1991 practicate de Direcția Arhitect Șef din cadrul Consiliului Județean Iași

Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Denumire taxe speciale / tarife
Taxă de consultanţă a planurilor topografice pe un
trapez cu suprafaţa de 0,25 – 0,35 mp
Taxă pentru valorificarea de planuri topografice:
- scara 1 : 500
- scara 1 : 1000
- scara 1 : 2000
- scara 1 : 5000
Taxă pentru valorificarea hărţilor turistice:
- judeţul Iaşi, ed. 1992, sc. 1 : 200000
- municipiul Iaşi, ed. 1991,sc.1:10000
Taxe formulare tipizate:
F1 – cerere Certificat Urbanism
F7 – cerere prelungire Certificat Urbanism
F12 – cerere prelungire Autorizaţie
Construire/Desfiinţare
F9 – cerere Autorizaţie Construire/Desfiinţare
F13 – comunicare privind începerea execuţiei
lucrărilor către C.J.I.
F14 – comunicare privind începerea execuţiei
lucrărilor către I.T.C. N-E
F15 - comunicare privind încheierea execuţiei
lucrărilor către C.J.I.
F16 - comunicare privind încheierea execuţiei
lucrărilor către I.T.C. N-E
Anexa nr. 8 – Model pentru panou de identificare a
investiţiei
Taxă pentru avizul structurii de specialitate:
F5 – în vederea emiterii Certificatului de Urbanism
F10 – în vederea emiterii Autorizaţiei de
Construire/Desființare
Taxă pentru Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi
Taxă aviz “Comisie pentru implementarea
structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă
mare”

Cuantum practicat în anul
2020 conform HCJI
nr.427/2019

Cuantum pentru anul
2021

2,00 lei/trapez

-

18,00 lei/mp

-

22,00 lei/mp
27,00 lei/mp
36,00 lei/mp

-

18,00 lei/hartă
18,00 lei/hartă

-

4,00 lei
2,00 lei
2,00 lei

-

15,00 lei
taxa include costul
formularelor: F9, F13, F14,
F15, F16 şi Anexa nr. 8

-

14,00 lei

-

14,00 lei
36,00 lei

36,00 lei

12,00 lei

-
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Nr.
crt.
8.
9.
10.

Denumire taxe speciale / tarife

Cuantum practicat în anul
2020 conform HCJI
nr.427/2019

Cuantum pentru anul
2021

Taxă pentru verificare şi avizare documentaţii
elaborate în baza H.G. 834/1991
36,00 lei
Taxa pentru emiterea Certificatului de atestare a
dreptului de proprietate asupra terenului
57,00 lei
Taxa pentru emiterea avizului de oportunitate
14,00 lei
14,00 lei
Încasarea taxelor speciale se va face în contul 21A360600, RO16TREZ40621360206XXXXX, deschis la Trezoreria
Municipiului Iași, titular Județul Iași – Consiliul Județean Iași, cod fiscal 4540712.

PREŞEDINTE,
Costel ALEXE

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elena ARVINTE
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

ÎNTOCMIT,
ec. Nicu Gabriel CIOBOTENCO
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

ȘEF SERVICIU,
ec. Elena Adriana MĂRGĂRINT
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului
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Anexa nr. 4 la
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. ________/________2020
TAXE SPECIALE ȘI TARIFE,
pentru eliberarea de acorduri și autorizații, închirieri de suprafețe din ampriza și zona de siguranță a drumurilor
județene practicate de Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași

Nr.
crt.

Denumire taxe speciale / tarife

A

TAXE SPECIALE

1.

ACORD PREALABIL

2.

3.

B
1.

2.

3.

4.

5.

Cuantum practicat în anul
2020 conform HCJI
nr.427/2019

Cuantum
pentru anul
2021

- fără deplasare în teren
113,21 lei
113,21 lei
- cu deplasare în teren
248,46 lei
248,46 lei
AUTORIZAŢIE DE EXECUŢIE
- fără deplasare în teren
123,04 lei
123,04 lei
- cu deplasare în teren
258,15 lei
258,15 lei
TAXE PENTRU ELIBERARE AVIZ DE PRINCIPIU
- persoane fizice
69,09 lei
69,09 lei
- persoane juridice
156,67 lei
156,67 lei
TARIFE pentru eliberare de acorduri şi autorizaţii, închirieri de suprafeţe din ampriza şi zona de siguranţă
a drumurilor judeţene
CONDUCTE PENTRU GAZE, DERIVATE
ŞI ALTE PRODUSE PETROLIERE
- subtraversare drum pietruit
47,36 lei/m
47,36 lei/m
- subtraversare drum modernizat
78,41 lei/m
78,41 lei/m
INSTALAŢII DE CONDUCTE ÎN LUNGUL
DRUMULUI
- în ampriză
157,13 lei/m
157,13 lei/m
- în spaţiul de siguranţă aerian
78,41 lei/m
78,41 lei/m
- în spaţiul de siguranţă subteran
47,36 lei/m
47,36 lei/m
- pe pod – trotuar - suprastructura
392,78 lei/m
392,78 lei/m
CONDUCTE PENTRU APĂ, IRIGAŢII, ABURI
CONDUCTE DE EVACUARE A APELOR
- subtraversare drum pietruit
31,37 lei/m
31,37 lei/m
- subtraversare drum modernizat
62,83 lei/m
62,83 lei/m
- traversare drum pietruit
62,83 lei/m
62,83 lei/m
- traversare drum modernizat
125,67 lei/m
125,67 lei/m
INSTALAŢII
DE
CONDUCTE
ÎN
LUNGUL
DRUMULUI
- în ampriză
125,67 lei/m
125,67 lei/m
- în spaţiul de siguranţă - aerian
62,83 lei/m
62,83 lei/m
- în spaţiu de siguranţă - subteran
31,37 lei/m
31,37 lei/m
- pe pod – trotuar - suprastructura
31,37 lei/m
31,37 lei/m
CONDUCTORI ELECTRICI, TELEFONICI etc.
DRUMURI PIETRUITE
- subtraversare
28,29 lei/m
28,29 lei/m
- traversare aeriană
28,29 lei/m
28,29 lei/m
10

Nr.
crt.

6.

7.

8.
9.

10.

Denumire taxe speciale / tarife

Cuantum practicat în anul
2020 conform HCJI
nr.427/2019

Cuantum
pentru anul
2021

DRUMURI MODERNIZATE
- subtraversare
56,48 lei/m
56,48 lei/m
- traversare aeriană
28,29 lei/m
28,29 lei/m
INSTALAŢII DE CONDUCTORI ÎN LUNGUL
DRUMULUI
- pod – trotuar - suprastructura
70,42 lei/m
70,42 lei/m
- amplasare stâlpi în ampriza drumului
422,51 lei/buc
422,51 lei/buc
- conductori electrici, telefonici în spaţiu de siguranţă
0,46 lei/m
0,46 lei/m
CĂI FERATE INDUSTRIALE, LINII TRAMVAI(ML)
TRAVERSARE DRUM
- drum pietruit
588,86 lei/m
588,86 lei/m
- drum modernizat
1177,83 lei/m
1177,83 lei/m
INSTALARE ÎN SPAŢIUL DE SIGURANŢĂ
471,19 lei/m
471,19 lei/m
INSTALARE ÎN AMPRIZĂ
981,34 lei/m
981,34 lei/m
LOCURI DE PARCARE ÎN FOLOSINŢA UNITĂŢILOR
DE DESERVIRE PE DRUMURI JUDEŢENE (tarif anual)
69,09 lei/mp
69,09 lei/mp
PANOU PUBLICITAR (SUPRAFAŢA MINIMĂ+1m
împrejmuire)
50,23 lei/mp
- faţa vizibilă(mp) – tarif anual
50,23 lei/mp
99,84 lei/mp
- faţa vizibilă luminoasă (mp)-tarif anual
99,84 lei/mp
SPAŢII CU DESTINAŢIE COMERCIALĂ, ACCES LA
STAŢII DISTRIBUŢIE CARBURANŢI, HOTELURI,
DEPOZITE EN GROS (tarif anual)
57,61 lei/mp
57,61 lei/mp
Încasarea taxelor speciale se va face în contul 21A360600, RO16TREZ40621360206XXXXX, deschis la
Trezoreria Municipiului Iași, titular Județul Iași – Consiliul Județean Iași, cod fiscal 4540712.
De veniturile realizate din încasarea taxelor speciale beneficiază Direcția Județeană de Administrare a
Drumurilor și Podurilor Iași pentru lucrări de investiții reprezentând tronsoane de drumuri, noi dotări tehnice,
lucrări de reparații și modernizări, studii și lucrări de proiectare privind extinderea și modernizarea rețelei de
drumuri.
Scutirile se acordă conform prevederilor H.C.J. Iasi nr. 227 / 28.06.2013 și H.C.J. nr. 186/17.07.2015,
Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi instituţiilor publice de sub autoritatea acestuia.

PREŞEDINTE,
Costel ALEXE

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elena ARVINTE
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

ÎNTOCMIT,
ec. Nicu Gabriel CIOBOTENCO
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

ȘEF SERVICIU,
ec. Elena Adriana MĂRGĂRINT
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului
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Anexa nr. 5 la
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. ________/________2020
TARIFE,
pentru eliberarea avizului prealabil și/sau autorizației speciale de transport - EURO
(se percep în lei la cursul BNR al zilei) -practicate de Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și
Podurilor Iași

Nr.
crt.

Denumire taxe speciale / tarife

Cuantum practicat
în anul 2020
conform HCJI
nr.427/2019

Cuantum pentru anul 2021

1. Eliberare aviz prealabil și/sau autorizație specială de transport (unitate de calcul: euro/operație)
1.a. La cerere
- în regim normal
31,090
- în regim de urgenţă
41,390
1.b. La constatarea lipsei autorizaţiei speciale pe traseu
- la depăşire de greutate sau gabarit
41,390
- la depăşire de greutate şi gabarit
82,850
2. Depăşirea limitelor de greutate şi gabarit
2.1. Greutate totală (unitate de calcul : euro/tone brute x km)
12.0(12.5) – 16.0
16.1 – 20.0
20.1 – 25.0
25.1 – 30.0
30.1 – 35.0
35.1 – 40.0
40.1 – 45.0
45.1 – 50.0
50.1 – 55.0
55.1 – 60.0
60.1 – 65.0
65.1 – 70.0
70.1 – 75.0
75.1 – 80.0
80.1 – 85.0
85.1 – 90.0
90.1 – 95.0
95.1 – 100.0
pentru fiecare 0.1 – 10 tone peste 100t

0,007
0,014
0,007
0,007
0,008
0,008
0,008
0,009
0,009
0,009
0,010
0,010
0,010
0,010
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011

31,090
41,390
41,390
82,850

0,007
0,014
0,007
0,007
0,008
0,008
0,008
0,009
0,009
0,009
0,010
0,010
0,010
0,010
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011

2.2. Depăşirea greutăţii pe axa simplă (unitate de calcul : euro/tonă axă x km)
0.0(0.2) – 1.0
1.1 – 1.5
1.6 – 2.0

0,010
0,013
0,018

0,010
0,013
0,018
12

Nr.
crt.

Denumire taxe speciale / tarife

Cuantum practicat
în anul 2020
conform HCJI
nr.427/2019

Cuantum pentru anul 2021

0,024
0,031
0,042

0,024
0,031
0,042

2.1 – 2.5
2.6 – 3.0
3.1 – 3.5
Peste 3,5 t este interzisă circulaţia

2.3. Depăşirea greutăţii pe axa dublă (unitate de calcul : euro/tona axa x km)
0.0(0.4) – 1.0
1.1 – 2.0
2.1 – 3.0
3.1 – 4.0
4.1 – 5.0
5.1 – 6.0
Peste 6.0 t este interzisă circulaţia

0,009
0,011
0,015
0,020
0,030
0,042

0,009
0,011
0,015
0,020
0,030
0,042

2.4. Depăşirea greutăţii pe axa triplă (unitate de calcul : euro/tona axa x km)
0.1(0.4) – 1.0
1.1 – 2.0
2.1 – 3.0
3.1 – 4.0
4.1 – 5.0
5.1 – 6.0
6.1 – 7.0
Peste 7t este interzisă circulaţia

0,012
0,014
0,017
0,020
0,029
0,033
0,045

0,012
0,014
0,017
0,020
0,029
0,033
0,045

0,024
0,029
0,042
0,059
0,088
0,117
0,176
0,060

0,024
0,029
0,042
0,059
0,088
0,117
0,176
0,060

0,029
0,042
0,059
0,088
0,147
0,235

0,029
0,042
0,059
0,088
0,147
0,235

2.5 Depăşirea lungimii (unitate de calcul : euro/tona axa x km)
0.0(0.1) – 1.0
1.01 – 2.0
2.01 – 3.5
3.51 – 6.0
6.01 – 9.0
9.01 – 12.0
12.01 – 15.0
Pentru fiecare 1.0 m peste 15.0 m
2.6. Depăşirea lăţimii sau înălţimii (unitate de calcul : euro/tona axa x km)
0.0(0.005) – 0.5
0.51 – 1.0
1.01 – 1.5
1.51 – 2.0
2.01 – 2.5
2.51 – 3.0
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Nr.
crt.

Denumire taxe speciale / tarife

3.01 – 3.5
Pentru fiecare 0.5 m peste 3.5 m
3. Recântărire sau remăsurare cantitate sau gabarit (unitate
de calcul : euro/operaţie)

PREŞEDINTE,
Costel ALEXE

Cuantum practicat
în anul 2020
conform HCJI
nr.427/2019

Cuantum pentru anul 2021

0,353
0,117

0,353
0,117

11,760

11,760

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elena ARVINTE
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

ÎNTOCMIT,
ec. Nicu Gabriel CIOBOTENCO
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

ȘEF SERVICIU
ec. Elena Adriana MĂRGĂRINT
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului
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Anexa nr. 6 la
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. ________/________2020
TARIFE,
pentru serviciile oferite de Biblioteca Județeană ,, Gheorghe Asachi,, Iași și filialele ei

Nr.
crt.

Denumire taxe speciale / tarife

1.

Multiplicare documente pe suport de hârtie

2.

Imprimare de documente alb/negru
- Text integral (25%) acoperire
- Text şi imagine (mai puţin de 50%) acoperire
- Text şi imagine (mai mult de 50%) acoperire
- Imagine 100% acoperire
Imprimare de documente color
- Text integral (25%) acoperire
- Text şi imagine (mai puţin de 50%) acoperire
- Text şi imagine (mai mult de 50%) acoperire
- Imagine 100% acoperire
Scanare/fotografiere
Inscripţionare CD/DVD*
- pe suportul utilizatorului
- pe suportul propriu
Listări la imprimantă din programul LEX EXPERT
Activitati bibliografice complexe, bibliografii la
cerere,cu grad înalt de dificultate, webliografii
Împrumut interbibliotecar (expediere prin poștă)

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Împrumuturi de bunuri culturale şi de documente din
categoria celor nespecifice colecţiilor destinate
împrumutului la domiciliu
Emitere permis cu cod de bare, laminat (valabil 5
ani)**
Emitere duplicat / înlocuire permis pierdut /
deteriorat (pentru toate categoriile de utilizatori)
Organizarea/moderarea/coordonarea unor manifestări
culturale la cerere

13.

Închiriere spaţiu de expunere şi publicitar

14.

Închiriere aparatură electronică în incinta bibliotecii :
- Videoproiector
- Calculator

Cuantum practicat în
anul 2020 conform HCJI
nr.427/2019

Cuantum pentru anul 2021

0,25 lei/pagina format A4
0,45 lei/pagina format A3

0,25 lei/pagina format A4
0,45 lei/pagina format A3

0,25 lei/pagina format A4
0,35 lei/pagina format A4
0,45 lei/pagina format A4
0,65 lei/pagina format A4

0,25 lei/pagina format A4
0,35 lei/pagina format A4
0,45 lei/pagina format A4
0,65 lei/pagina format A4

0,80 lei/pagina format A4
1,10 lei/pagina format A4
2,00 lei/pagina format A4
2,60 lei/pagina format A4
1,75 lei/imagine

0,80 lei/pagina format A4
1,10 lei/pagina format A4
2,00 lei/pagina format A4
2,60 lei/pagina format A4
1,75 lei/imagine

2,50 lei
3,50 lei
0,30 lei/pagina A4

2,50 lei
3,50 lei
0,30 lei/pagina A4

0,30 lei/referinţă
Contravaloarea taxelor de
expediere
5% din valoarea
actualizată a
documentului
gratuit

0,30 lei/referinţă
Contravaloarea taxelor de
expediere
5% din valoarea actualizată
a documentului
gratuit

6,00 lei

6,00 lei

17,00 lei ora

17,00 lei ora

Vitrine : 1,70 lei/mp/zi
Simeze : 1,70 lei/mp/zi
Panouri : 1,70 lei/mp/zi

34,00 lei/ora
11,50 lei/ora

Vitrine : 1,70 lei/mp/zi
Simeze : 1,70 lei/mp/zi
Panouri : 1,70 lei/mp/zi

34,00 lei/ora
11,50 lei/ora
15

Nr.
crt.

Denumire taxe speciale / tarife

Cuantum practicat în
anul 2020 conform HCJI
nr.427/2019

Cuantum pentru anul 2021

- Aparat foto
11,50 lei/ora
11,50 lei/ora
- Aparatura AV
7,00 lei/ora
7,00 lei/ora
* În conformitate cu Legea nr. 8/1996, Republicată, privind drepturile de autor şi drepturile conexe;
** În conformitate cu Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
Costel ALEXE

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elena ARVINTE
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

ÎNTOCMIT,
ec. Nicu Gabriel CIOBOTENCO
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

ȘEF SERVICIU
ec. Elena Adriana MĂRGĂRINT
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului
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Anexa nr. 7 la
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. ________/________2020
TARIFE,
de intrare la spectacolele și programele de sală la Filarmonica ,,MOLDOVA,, Iași

Nr.
crt.

Denumire taxe speciale / tarife

Cuantum practicat în
anul 2020 conform HCJI
nr.427/2019

Cuantum pentru anul
2021

Bilete şi abonamente spectacole
A
1.a

2.a

3.a

Concerte vocal simfonice şi simfonice
Concerte extraordinare
 categoria A
 categoria B
 categoria C
Condiţii obişnuite
 categoria A
 categoria B
 categoria C
Abonamente*
 categoria A


B
1.b

2.b

 categoria C
Concerte corale, camerale şi recitaluri
Concerte extraordinare
 categoria A
 categoria B
 categoria C
Condiţii obişnuite
 categoria A


C

D

categoria B

categoria B

 categoria C
Programe de sală stagiune
Programe lunare
Programe săptămânale
Programe specifice în cadrul festivalurilor
Revista Filarmonicii

49,00 lei
36,00 lei
35,00 lei

49,00 lei
36,00 lei
35,00 lei

32,00 lei
27,00 lei
26,00 lei

32,00 lei
27,00 lei
26,00 lei

20,00 lei /bilet/spectacol

20,00 lei /bilet/spectacol

19,00 lei /bilet/spectacol

19,00 lei /bilet/spectacol

18,00 lei /bilet/spectacol

18,00 lei /bilet/spectacol

35,00 lei
34,00 lei
29,00 lei

35,00 lei
34,00 lei
29,00 lei

27,00 lei

27,00 lei

26,00 lei

26,00 lei

25,00 lei

25,00 lei

10,00 lei
1,00 leu
5,00 lei
15,00 lei

10,00 lei
1,00 leu
5,00 lei
15,00 lei

* Abonamentele se eliberează pentru un număr de minim zece spectacole.
- Copiii, elevii, studenții, veteranii de război, salariații din aparatul propriu al Consiliului Județean Iași și membrii
de familie ai acestora (soț/soție și rude până la gradul 3 inclusiv) beneficiază de o reducere de 50 % pentru biletele
de intrare la spectacole.
- Persoanele cu handicap au gratuitate.
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- Elevii merituoși ai Colegiului de Artă „Octav Bancilă” precum și studenții Universității de Artă „ George Enescu”
beneficiază de intrare gratuită la toate spectacolele organizate de Filarmonica Moldova Iași .
Elevii vor prezenta la intrarea la concerte o adeverință din partea Colegiului de Artă din care să rezulte faptul că au
media generală în anul precedent peste 9,50 respectiv obținerea de premii la concursuri naționale sau internaționale
de specialitate muzicală.

PREŞEDINTE,
Costel ALEXE

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elena ARVINTE
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

ÎNTOCMIT
ec. Nicu Gabriel CIOBOTENCO
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

ȘEF SERVICIU,
ec. Elena Adriana MĂRGĂRINT
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului
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Anexa nr. 8 la
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. ___________/______2020
TARIFE,
practicate de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași

Nr.
Denumire taxe speciale / tarife
crt.
1.
Tehnoredactare materiale promoţionale pentru acţiuni
culturale (în funcție de complexitatea manifestării și a
graficii de ilustrare):
2.
Filmări video la diverse manifestări (în funcție de locul de
deplasare-teritoriu sau local și a mijloacelor folositelumini, sunet ș.a.)
3.
Transpunere film de pe suport analogic pe suport digital
4.
Inscripţionări CD-uri (CD inclus)
5.
Inscripţionări DVD-uri ( DVD inclus)
6.
Montaj film video, transpunere pe casetă video, CD,
DVD, etc.
7.
Editare albume audio pe suport digital (în funcție de
complexitatea materialului sonor și durata acestuia)
8.
Proiecte tipografice (DTP)
9.

10.

11.

12.
13.
14.

Organizare expoziţii de artă plastică (în funcție de
dimensiunea expoziției, a numărului de lucrări, a
mijloacelor folosite – șevalete, panouri- și a locului de
deplasare)
Organizare expoziţii de artă populară şi meşteşuguri
tradiţionale (în funcție de mărimea standului, a numărului
de piese, a mijloacelor de etalare a obiectelor în stand și a
locului de deplasare)
Consiliere pentru organizarea unor manifestări
etnoculturale (conform contractului, unde se vor preciza:
amploarea manifestării, locul de desfășurare, numărul de
participanți și importanța evenimentului)
Inscripţionare albume video (inscripţionare şi printare
coperti, carcase) – 1 DVD
Inscripţionare albume video (inscripţionare şi printare
coperti, carcase) – 2 DVD
Inscripţionare albume video (inscripţionare şi printare
coperti, carcase) – 3 DVD
PREŞEDINTE,
Costel ALEXE

Cuantum practicat în
anul 2020 conform
HCJI nr.427/2019

Cuantum pentru anul
2021

68,00-85,00 lei/oră

68,00-85,00 lei/oră

113,00 - 140,00 lei/oră

113,00 - 140,00 lei/oră

23,00 lei/oră
4,40 lei/buc
6,60 lei/buc
35,00 lei/min

23,00 lei/oră
4,40 lei/buc
6,60 lei/buc
35,00 lei/min

113,00 – 451,00 lei/buc

113,00 – 451,00 lei/buc

79,00 lei/oră

79,00 lei/oră

553,00 -789,00 lei

553,00 -789,00 lei

113,00 –451,00 lei/stand

113,00 –451,00 lei/stand

338,00-572,00 lei

338,00-572,00 lei

14,00 lei/album

14,00 lei/album

22,00 lei/album

22,00 lei/album

29,00 lei/album

29,00 lei/album
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elena ARVINTE

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

ÎNTOCMIT,
ec. Nicu Gabriel CIOBOTENCO
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

ȘEF SERVICIU,
ec. Elena Adriana MĂRGĂRINT
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului
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Anexa nr. 9 la
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. ________/________2020
TARIFE,
de intrare la spectacolele Teatrului pentru Copii și Tineret
,, Luceafărul” Iași

Nr.
crt.

Cuantum practicat în
anul 2020 conform
HCJI nr.185/2020

Cuantum pentru anul
2021

7,00 lei/persoană

7,00 lei/persoană

Bilete pentru spectacolele prezentate în timpul
săptămânii (de luni până vineri) - seara

12,00 lei/persoană

12,00 lei/persoană

Bilete pentru spectacolele susţinute sâmbăta și
duminica

14,00 lei/persoană

14,00 lei/persoană

16,00 lei/persoană

16,00 lei/persoană

Denumire taxe speciale / tarife

1.
Bilete pentru spectacolele prezentate în timpul
săptămânii (de luni până vineri)
- la matineu
2.
3.
4.
Bilete pentru spectacolele premieră din stagiune
5.

Tarife de intrare la spectacolele prezentate în cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul
Tânăr, ediția a XIV– a din octombrie 2021

5.1.
Bilete pentru spectacolele care sunt destinate
copiilor
- în timpul săptămânii (de luni până
vineri) - la matineu

7,00 lei/persoană

7,00 lei/persoană

5.2.

Bilete pentru spectacolele care sunt destinate copiilor
în zilele de sâmbătă și duminică – la matineu

14,00 lei/persoană

14,00 lei/persoană

5.3.

Bilete pentru spectacolele de seară care sunt
destinate publicului tânăr și adulților

40,00 lei/persoană

40,00 lei/persoană

20

15,00 lei/persoană
elevi, studenți, șomeri și
pensionari, precum și
pentru salariații din
aparatul propriu al
Consiliului Județean Iași
și membrii de familie ai
acestora (soț/soție și rude
până la gradul 3 inclusiv)*

15,00 lei/persoană
elevi, studenți, șomeri și
pensionari, precum și
pentru salariații din
aparatul propriu al
Consiliului Județean Iași
și membrii de familie ai
acestora (soț/soție și rude
până la gradul 3
inclusiv)*

În prima zi de luni din fiecare lună, Teatrul pentru Copii și Tineret ”Luceafărul” Iași va susține un spectacol la
care intrarea copiilor este gratuită.
Copiii din centrele de plasament din Județul Iași beneficiază de gratuitate la spectacolele Teatrului pentru Copii
și Tineret ”Luceafărul” Iași.

*Elevii, studenții, pensionarii și șomerii se vor prezenta la casa de bilete cu documentul care atestă calitatea
persoanei, respectiv carnetul de student/elev sau adeverința de student/elev sau talonul de pensie sau carnetul
de evidență al șomerului sau talonul de la oficiul poștal prin care s-a primit indemnizația de șomaj sau actul
eliberat de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că
realizează din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de
referință în vigoare, pentru a beneficia de reducerea biletului.

PREŞEDINTE,
Costel ALEXE

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elena ARVINTE
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

ÎNTOCMIT
ec. Nicu Gabriel CIOBOTENCO
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

ȘEF SERVICIU,
ec. Elena Adriana MĂRGĂRINT
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului
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Anexa nr. 10 la
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. ___________/________2020

TARIFE,
aplicate de obiectivele (muzee, case memoriale/monumente istorice) aflate în administrarea Muzeului Naţional al
Literaturii Române Iași

Nr.
crt.

1.

2.
3.

4.
5.

Denumire taxe speciale / tarife

Cuantum practicat în
anul 2020 conform
HCJI nr.427/2019

Cuantum pentru
anul 2021

Tarife de ghidaj pentru expozițiile permanente și temporare de la Muzeul “Vasile Pogor”, Muzeul” Mihai
Eminescu ” , Colecția “Istoria Teatrului Românesc” și Muzeul “Mihail Sadoveanu”:
- în limba română, pentru vizitatori individuali sau grupuri
mai mici de 12 persoane

20,00 lei/persoană

20,00 lei/persoană

în limbă străină (engleză, franceză, italiană), în baza
unei programări anterioare

40,00 lei/persoană

40,00 lei/persoană

12,00 lei/aparat/tur
expozițional

12,00 lei/aparat/tur
expozițional

5,00 lei/bucată

5,00 lei/bucată

Comision 40% din
prețul de vânzare

Comision 40% din
prețul de vânzare

Sistem audio – ghid (douăzeci de aparate, patru limbi străine:
engleză, germană, franceză, italiană)/aparat/tur expozițional.
Tarife pentru scanare/fotografiere profesionistă a
documentelor, manuscriselor și fotografiilor/bucată.
Distribuția de cărți, reviste cu profil literar, materiale
publicitare executate pe suport diferit-comision din prețul de
vânzare

Tarife pentru fotografierea şi filmarea în interes personal, în interiorul muzeului, în timpul orelor de
program:
-

tarif filmare cu mijloace autonome, în timpul
orelor de program

230,00 lei/oră

230,00 lei/oră

-

tarif foto autonomă

30,00 lei/oră

30,00 lei/oră

350,00 lei/oră

350,00 lei/oră

- tarif ședință foto şi filmare cu mijloace suplimentare de
iluminare ce necesită asigurarea racordării la sursa de energie
electrică, pentru diverse evenimente în timpul orelor de
program
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6.

Tarife pentru fotografierea şi filmarea în interes personal, în interiorul muzeului, în afara orelor de program:
- tarif filmare cu mijloace autonome/oră în afara orelor de
program

350,00 lei/oră

350,00 lei/oră

-tarif şedinţă foto şi filmare cu mijloace suplimentare de
iluminare ce necesită asigurarea racordării la sursa de energie
450,00 lei/oră
450,00 lei/oră
electrică în afara orelor de program
-tarif şedinţă foto în spaţiile extramuzeale/oră
45,00 lei/oră
45,00 lei/oră
Pentru fotografierea şi filmarea în interes personal în interiorul muzeului, atât în timpul orelor de program,
cât şi în afara orelor de program, se va solicita acordul scris al conducerii Muzeului Naţional al Literaturii
Române Iași, prin compartimentul secretariat de la Muzeul “Vasile Pogor”.

PREŞEDINTE,
Costel ALEXE

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elena ARVINTE
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

ÎNTOCMIT
ec. Nicu Gabriel CIOBOTENCO
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial

ȘEF SERVICIU,
ec. Elena Adriana MĂRGĂRINT
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscris
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

Direcția Economică
Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperare Creanţe
Nr. ____________ / __________2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind taxele, taxele speciale şi tarifele pentru anul 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, Consiliul Judeţean Iaşi poate stabili anual taxe speciale şi tarife pentru funcţionarea
serviciilor publice de interes local.
Taxele speciale constituie venituri cu destinaţie specială, fiind utilizate în scopurile pentru care au
fost înfiinţate, încasându-se numai de la persoanele fizice şi juridice care se folosesc de serviciile
respective.
1.

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor lași, prin Nota de fundamentare transmisă cu adresa
nr. 6761/15.09.2020, înregistrată la Județul Iași – Consiliul Județean Iași sub nr. 27243/15.09.2020,
propune pentru anul 2021, menținerea la nivelul practicat în anul 2020 a cuantumurilor:
I.

taxelor speciale pentru activitățile de stare civilă și evidență a persoanelor, astfel:

taxa pentru procesarea dosarelor de soluționare a cererilor de schimbare a numelui pe cale
administrativă – 66,00 lei;

taxa pentru procesarea cererilor și dosarelor, cu excepția dosarelor pentru schimbarea numelui
pe cale administrativă – 40,00 lei;

taxa pentru furnizare date cu caracter personal – 2,00 lei/persoană.
Propunerea de menținere are la bază analiza contextului economic caracterizat prin creșterea
consumului și implicit a nivelului inflației, comparativ cu obiectivele instituției de a sprijini interesul
1

cetățenilor, precum și frecvența solicitărilor depuse la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași în
anul 2020, comparativ cu anul 2019.
De asemenea, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași propune menținerea scutirilor
aplicate în anul 2020. Încasările realizate în anul 2019 din aplicarea taxelor pentru activitățile de stare
civilă și evidență a persoanelor sunt în valoare de 349.666,00 lei, iar în primele trei trimestre ale anului
2020, s-au realizat încasări în sumă de 144.442,00 lei.
Taxele speciale pentru activitățile de stare civilă și evidență a persoanelor propuse de Direcția
Județeană de Evidență a Persoanelor Iași se regăsesc la punctul I.A. din Anexa la prezentul raport de
specialitate.
II.

taxelor pentru activitatea de eliberare a cărților de identitate și a cărților de identitate provizorii,
respectiv:

taxa pentru eliberarea cărții de identitate – 7,00 lei;

taxa pentru eliberarea cărții de identitate provizorii – 1,00 lei.
Conform art. 100 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 privind Normele metodologice
de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale
cetățenilor români prevede: ”Contravaloarea cărții de identitate și a cărții de identitate provizorii se
stabilesc de I.N.E.P.1, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se actualizează periodic funcție de
evoluția prețurilor la materiile prime, materialele și serviciile utilizate în activitatea de întocmire a
acestora”.
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași propune menținerea scutirilor aprobate prin
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 427/18.12.2019.
Din activitatea de eliberare a cărților de identitate și a cărților de identitate provizorii nu s-au
încasat sume până la data întocmirii Notei de fundamentare nr. 6761/15.09.2020.
Taxele pentru activitatea de eliberare a cărților de identitate şi a cărților de identitate provizorii
propuse de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași se regăsesc la punctul I.B. din Anexa la
prezentul raport de specialitate.
2.
Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghişeu Unic, Arhivă şi Secretariat A.T.O.P. –
din cadrul Consiliului Județean Iași
Conform art. 29 din Legea nr.16/1996 privind Arhivele Naționale: ”creatorii și deținătorii de
documente sunt obligați să elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice și a persoanelor juridice,
certificate, copii și extrase de pe documentele pe care le creează și le dețin, inclusiv de pe cele pentru care
nu s-a împlinit termenul prevăzut la art.13, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant”,
precum și art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal: ”pentru funcționarea unor servicii publice
locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale, județene și Consiliul General al
Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale”.

Prin Nota de fundamentare transmisă cu adresa nr. 25988/16.11.2020, Biroul Relații cu Publicul,
Monitorul Oficial, Ghişeu Unic, Arhivă şi Secretariat A.T.O.P. – din cadrul Consiliului Județean Iași,

1

Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
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propune, pentru anul 2021, anularea taxelor speciale percepute pentru eliberarea de înscrisuri din arhiva
Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi.
În anul 2019 s-au realizat încasări în sumă de 569,50 lei, iar la data de 30.09.2020, cuantumul
încasărilor este de 526,00 lei.
Taxele speciale propuse de Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghişeu Unic, Arhivă şi
Secretariat A.T.O.P. – din cadrul Consiliului Județean Iași, se regăsesc la punctul II din Anexa la
prezentul raport de specialitate.
3.

Direcția Arhitect Şef – Consiliul Județean Iași

Pentru anul fiscal 2021, Direcția Arhitect Şef din cadrul Consiliului Județean Iași, prin Nota de
fundamentare nr. 33633/12.11.2020, propune (conform anexei):
1. menținerea cuantumului următoarelor taxe speciale practicate în anul 2020, aprobate prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 427/18.12.2019:


Taxă pentru Avizul Unic al Consiliului Județean Iași;



Taxă pentru emiterea avizului de oportunitate.

2. anularea următoarelor taxe practicate în anul 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Iaşi nr. 427/18.12.2019:


Taxă de consultanță a planurilor topografice pe un trapez cu suprafața de 0,25 – 0,35 mp;



Taxă pentru valorificarea de planuri topografice



- scara 1: 500
- scara 1: 1000
- scara 1: 2000
- scara 1: 5000
Taxa pentru valorificarea hărților turistice
- județul Iași, ediția 1992, scara 1: 200000
- municipiul Iași, ediția 1991, scara 1: 10000



Taxă formulare tipizate
- F1 – cerere Certificat de Urbanism
- F7 – cerere prelungire Certificat Urbanism
- F12 – cerere prelungire Autorizație Construire/Desființare
- F9 – cerere Autorizației Construire/Desființare
- F13 – comunicare privind începerea execuției lucrărilor către C.J.I.
- F14 – comunicare privind începerea execuției lucrări către I.T.C.N-E.
- F15 – comunicare privind încheierea execuției lucrărilor, către C.J.I
- F16 – comunicare privind încheierea execuției lucrărilor, către I.T.C. N-E.
- Anexa nr. 8 – Model panou de identificare a investiției



Taxă pentru avizul structurii de specialitate
3



- F5 – în vederea emiterii Certificatului de Urbanism
- F10 – în vederea emiterii Autorizației de Construire/Desființare
Taxă aviz ‘’Comisie pentru implementarea structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață
mare’’



Taxă pentru verificare și avizare documentații elaborate în baza H.G. nr. 834/1991



Taxă pentru emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului

Taxele speciale propuse de către Direcția Arhitect Şef din cadrul Consiliului Județean Iași sunt
instituite și percepute pentru activități specifice desfășurate conform prevederilor Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul, ale Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale ale Administrației Publice nr.
233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentașiilor de urbanism precum și ale
Hotărârii de Guvern nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile
comerciale cu capital de stat.
În anul 2019 s-au realizat încasări în sumă de 10.427,72 lei, iar la data de 30.09.2020, cuantumul
încasărilor este de 5.281,17 lei.
Taxele speciale propuse de Direcția Arhitect Șef din cadrul Consiliului Județean Iași, se regăsesc
la punctul III din Anexa la prezentul raport de specialitate.
4.

Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi

Conform Art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată,
cu completările și modificările ulterioare, ”Administrarea drumurilor judeţene se asigură de către
consiliile judeţene”.
Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi este organizată ca serviciu
public judeţean cu personalitate juridică şi funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Iaşi, având
ca obiect de activitate proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi
exploatarea drumurilor, în condiţii de fluenţă şi siguranţă a circulaţiei.
În îndeplinirea competenţelor ce îi revin, aceasta îndeplineşte și următoarele categorii de atribuţii:
avizează şi emite autorizaţii pentru instalaţiile, construcţiile şi lucrările de orice fel ce se execută pe
zonele drumurilor judeţene şi comunale sau în traversarea acestora; emite autorizaţii speciale pentru
transporturile pe drumurile judeţene care au greutăţi şi gabarite ce depăşesc prevederile legale şi asigură
controlul respectării prevederilor din aceste autorizaţii; controlează şi aplică normele specifice activităţii
privind siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene; constată şi aplică contravenţii etc.
Ținând cont de situația economică actuală și previziunile economice pentru anul viitor, Direcţia
Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, prin Nota de fundamentare privind taxele și
tarifele pentru anul 2021, nr. 6152/10.09.2020, înaintată cu adresa nr. 6153/10.09.2020, înregistrată la
Județul Iași – Consiliul Județean Iași sub nr. 26925/11.09.2020, propune pentru anul 2021:
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menținerea cuantumului taxelor speciale și tarifelor pentru eliberare de acorduri şi
autorizaţii, închirieri de suprafeţe din ampriza şi zona de siguranţă a drumurilor judeţene la același nivel
cu cele practicate în anul 2020.


Scutirile se acordă conform Hotărârii Consiliului Județean Iaşi nr. 227/28.06.2013, Hotărârii
Consiliului Județean Iaşi nr. 186/17.07.2015, precum și Județului Iași – Consiliul Județean Iași și
instituțiilor publice de sub autoritatea acestuia.
Din aplicarea taxelor speciale, în anul 2019 s-au încasat 49.888,35 lei, iar până la data de
30.09.2020, s-au realizat venituri în suma de 44.081,55 lei.
Taxele speciale și tarifele pentru eliberare de acorduri şi autorizaţii, închirieri de suprafeţe din
ampriza şi zona de siguranţă a drumurilor judeţene propuse de Direcţia Judeţeană de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi se regăsesc la punctele IV A şi IV B din Anexa la prezentul raport de
specialitate.
menținerea, la nivelul celui aplicat în anul 2020, a cuantumului tarifelor pentru eliberarea
avizului prealabil şi/sau autorizaţiei speciale de transport. Tarifele pentru eliberarea avizului
prealabil şi/sau autorizaţiei speciale de transport sunt exprimate în EURO și se percep în lei la
cursul BNR al zilei.


Nivelul încasărilor din aplicarea tarifelor, în anul 2019, a fost în valoare de 582.843,61 lei, iar la
data de 30.09.2020, este de 170.464,36 lei.
Tarifele pentru eliberarea avizului prealabil şi/sau autorizaţiei speciale de transport propuse de
Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi se regăsesc la punctul V din Anexa la
prezentul raport de specialitate.
5.

Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi” Iaşi

Biblioteca Judeţeană “ Gheorghe Asachi” Iaşi prin Nota de fundamentare cu privire la cuantumul
tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca Județeană ”Gheorghe Asachi” Iași, în anul 2021, înaintată
cu adresa nr. 2089/15.09.2020 , înregistrată la Județul Iași – Consiliul Județean Iași sub nr.
27251/15.09.2020, propune pentru anul 2021, menținerea cuantumului tarifelor la nivelul practicat în
anul 2020.
Veniturile realizate de Biblioteca ,,Gheorghe Asachi” Iași din aplicarea tarifelor în anul 2019, au
fost de 8.109,95 lei și în primele trei trimestre ale anului 2020, sunt în valoare de 3.044,40 lei.
Tarifele propuse de Biblioteca Judeţeană “ Gheorghe Asachi” Iaşi, se regăsesc la punctul VI din
Anexa la prezentul raport de specialitate.
6.

Filarmonica ”Moldova” Iaşi

Prin Nota de fundamentare privind taxele și tarifele pentru anul 2021, transmisă cu adresa nr.
3105/16.11.2020, înregistrată la Județul Iași – Consiliul Județean Iași sub nr. nr. 33850/16.11.2020,
Filarmonica de Stat “Moldova“ Iaşi propune pentru anul 2021:
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menținerea tarifelor la Concertele vocal simfonice și simfonice pentru concertele
extraordinare, pentru concertele obișnuite și pentru abonamente, la nivelul practicat în anul 2020;

menținerea tarifelor la Concertele corale, camerale și recitaluri, pentru concertele
extraordinare și pentru concertele obișnuite, la nivelul celor practicate în anul 2020.
Menținerea este justificată de Filarmonica de Stat “Moldova“ Iaşi în Calculația prețurilor biletelor
și abonamentelor de intrare la spectacole și pentru programele de sală anexată la Nota de fundamentare
privind taxele și tarifele pentru anul 2021.

menținerea, pentru anul fiscal 2021, a cuantumului practicat în anul 2020 la:
- tarifele pentru Programele lunare de sală - 10 lei;
- tariful pentru Revista Filarmonicii - 15 lei;
- tarifele pentru Programele săptămânale - 1 leu;
- tarifele pentru Programele specifice în cadrul festivalurilor - 5 lei.
Abonamentele se eliberează pentru un număr de minim zece spectacole.
În ceea ce privește facilitățile acordate, Filarmonica de Stat ”Moldova” Iași propune, pentru anul
2021, menținerea celor acordate/aplicate în anul financiar 2020, respectiv:

Copii, elevii, studenții, veteranii de război, salariații din aparatul propriu al Consiliului
Județean Iași și membrii de familie ai acestora (soț,/soție și rude până la gradul 3 inclusiv)
beneficiază de o reducere de 50% pentru biletele de intrare la spectacole;

Persoanele cu handicap au gratuitate;

Conducerea Filarmonicii ”Moldova” propune ca, elevii merituoși ai Colegiului de Artă
„Octav Bancilă”, precum și studenții Universității de Artă „George Enescu” să beneficieze de
intrare gratuită la toate spectacolele organizate de această instituție.
Elevii vor prezenta la intrarea la concerte o adeverință din partea Colegiului de Artă din care să
rezulte faptul că au media generală în anul precedent peste 9,50, respectiv obținerea de premii la
concursuri naționale sau internaționale de specialitate muzicală.
Încasările realizate din aplicarea tarifelor, în anul 2019 sunt în valoare de 235.702,00 lei și până la
30 septembrie 2020, sunt în valoare de 55.630,00 lei.


Tarifele propuse de Filarmonica de Stat “Moldova“ Iaşi se regăsesc la punctul VII din Anexa la
prezentul raport de specialitate.
7.

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi este instituţie
publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul
local, care funcţionează sub autoritatea Județului Iași-Consiliul Judeţean Iași.
Periodic, iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi
al culturii tradiţionale.
Consilierea pentru organizarea de manifestări etnoculturale, filmarea diferitelor manifestări,
editarea albumelor audio pe suport digital, montaj film video, transpunere pe casetă video, CD, DVD,
sunt servicii oferite de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Iași, pentru care se percep tarife.
Prin Nota de fundamentare cu privire la cuantumul taxelor și tarifelor pentru servicii 2021
înaintată cu adresa nr.488/15.09.2020, înregistrată la Județul Iași – Consiliul Județean Iași sub nr.
27315/15.09.2020, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași cu privire la aprobarea taxelor și tarifelor pentru
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anul 2021 din data de 14.09.2020, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Iaşi, propune pentru anul 2021, menținerea taxelor speciale și tarifelor la nivelul celor
practicate în anul 2020.
În anul 2019 suma încasată a fost de 7.000,00 lei, iar până la data de 30.09.2020, nu s-au realizat
încasări.
Tarifele propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași
se regăsesc la punctul VIII din Anexa la prezentul raport de specialitate.
8.

Teatrul pentru Copii şi Tineret ,,Luceafărul,, Iaşi

Cu adresa nr. 2300/12.11.2020, înregistrată la Județul Iași – Consiliul Județean Iași sub nr.
33569/12.11.2020, Teatrul pentru Copii şi Tineret Luceafărul Iaşi, a transmis, Nota de fundamentare nr.
2299/12.11.2020, privind propunerile de tarife și facilitățile pentru anul 2021.
Date fiind împrejurările actuale în care Teatrul pentru Copii şi Tineret Luceafărul Iaşi își
desfășoară în prezent activitatea, și analizându-se stadiul la zi al încasărilor, s-a ajuns la concluzia că nu
este oportună o majorare a cuantumului taxelor și tarifelor practicate.
Astfel, pentru anul 2021, Teatrul pentru Copii şi Tineret Luceafărul Iaşi, propune menținerea tarifelor,
la nivelul celor aprobate pentru anul 2020, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.
427/18.12.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 185/24.06.2020, după cum
urmează:
 menținerea tarifului la biletele pentru spectacolele de teatru, realizate în timpul săptămânii (de
luni până vineri), la matineu, - 7,00 lei/persoană;
 menținerea tarifului la biletele pentru spectacolele de teatru, realizate în timpul săptămânii (de
luni până vineri), seara, - 12,00 lei/persoană;
 menținerea tarifului la biletele pentru spectacolele de teatru , realizate în zilele de sâmbătă și
duminică , - 14,00 lei/persoană;
 menținerea tarifului la biletele pentru spectacolele premieră de stagiune, - 16,00 lei/persoană;
 menținerea tarifului la biletele pentru spectacolele destinate copiilor, realizate în timpul
săptămânii (de luni pănâ vineri), la matineu, -7,00 lei/persoană;
 menținerea tarifului la biletele pentru spectacolele destinate copiilor, realizate în zilele de
sâmbătă și duminică, la matineu, - 14,00 lei/persoană;
 menținerea tarifului la biletele pentru spectacolele realizate destinate publicului tânăr și
adulților în cadrul Festivalului de Teatru pentru Publicul Tânăr, ediția a XIV-a din Octombrie
2021, - 40,00 lei/persoană și de 15,00 lei/persoană pentru elevi, studenți, șomeri și pensionari,
precum și pentru salariații din aparatul propriu al Consiliului Județean Iași și a membrilor de
familie ai acestora (soț, soție și rude până la gradul 3 inclusiv).
În ceea ce privește facilitățile pentru anul 2021, se propune menținerea celor aplicate în anul
2020, respectiv:
- reducerea tarifului de intrare la spectacolele de seară destinate publicului tânăr și adulților în cazul
elevilor, studenților, pensionarilor, șomerilor precum și a salariațiilor din aparatul propriu al
Consiliului Județean lași și membrilor de familie ai acestora (soț/soție și rude până la gradul 3
inclusiv);
- în prima zi de luni din fiecare lună a anului 2021, Teatrul pentru Copii și Tineret ”Luceafărul” să
susțină un spectacol la care intrarea copiilor este gratuită. Existența unei zile în care intrarea este
gratuită la toate instituțiile de cultură din subordinea Județului Iași – Consiliul Județean Iași a fost
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prevăzută inițial în Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 388/2013 privind taxele speciale și tarifele
pentru anul 2014 și ulterior an de an;
- publicul constituit din copiii centrelor de plasament din județ să beneficieze de gratuitate la
spectacolele instituției de spectacol.
Veniturile realizate de către Teatrul pentru Copii şi Tineret „Luceafărul” din activitatea de bază
specifică instituţiei de spectacol sunt în anul 2019 în valoare de 526.458 lei, iar în primele 10 luni ale
anului 2020 sunt în valoare de 109.825 lei. Finanţarea Teatrului pentru Copii şi Tineret „Luceafărul” Iaşi
s-a realizat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul Consiliului Judeţean Iaşi, în subordinea căreia
funcţionează instituţia de spectacol.
Tarifele de intrare la spectacolele şi programele propuse de Teatrul pentru Copii şi Tineret
„Luceafărul” pentru anul 2021 sunt prezentate la pct. IX din Anexa la prezentul raport de specialitate.
9.

Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi

Pentru completarea veniturilor proprii, care reprezintă o sursă de finanţare a activităţii muzeale,
Muzeul Naţional al Literaturii Române Iași derulează activităţi auxiliare scopurilor muzeale prin
obiectivele aflate în administrare.
Astfel, prin adresa nr. 3171/11.09.2020, înregistrată la Județul Iași – Consiliul Județean Iași sub
nr. 27034/11.09.2020 și Nota de fundamentare privind cuantumul tarifelor aplicate de obiectivele
(muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate în administrarea Muzeului Național al Literaturii
Române Iași pentru anul 2021, nr. 3144/10.09.2020, Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi propune,
pentru anul 2021, menţinerea tarifelor aplicate de obiectivele aflate în administrare, la nivelul celor
practicate în anul 2020, după cum urmează:

Tarife de ghidaj pentru expozițiile permanente și temporare de la Muzeul “Vasile Pogor”,
Muzeul” Mihai Eminescu ”, Colecția “Istoria Teatrului Românesc” și Muzeul “Mihail Sadoveanu”:
- în limba română, pentru vizitatori individuali sau grupuri mai mici de 12 persoane – 20,00
lei/persoană,
- în limbă străină (engleză, franceză, italiană), în baza unei programări anterioare – 40,00
lei/persoană,

Tarife pentru sistemul audio – ghid (douăzeci de aparate, patru limbi străine: engleză,
germană, franceză și italiană) – 12,00 lei/aparat/tur expoziţional,

Tarife pentru scanare/fotografiere profesionistă a documentelor, manuscriselor și
fotografiilor – 5,00 lei/bucată,

Distribuţia de cărţi, reviste cu profil literar, materiale publicitare executate pe suport diferit
– comision din preţul de vănzare – comision de 40% din prețul de vânzare,

Tarife pentru fotografierea şi filmarea în interes personal în interiorul muzeului, în timpul
orelor de program:
- tarif filmare cu mijloace autonome în timpul orelor de program – 230,00 lei/oră,
- tarif foto autonomă – 30,00 lei/oră,
- tarif ședință foto şi filmare cu mijloace suplimentare de iluminare ce necesită asigurarea
racordării la sursa de energie electrică, pentru diverse evenimente în timpul orelor de program –
350,00 lei/oră ;

Tarife pentru fotografierea şi filmarea în interes personal în interiorul muzeului, în afara
orelor de program:
- tarif filmare cu mijloace autonome – 350,00 lei/oră,
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- tarif şedinţă foto şi filmare cu mijloace suplimentare de iluminare ce necesită asigurarea
racordării la sursa de energie electrică – 450,00 lei/oră,
- tarif şedinţă foto în spaţiile extramuzeale – 45,00 lei/oră.
Încasările efectuate de Muzeul Naţional al Literaturii Române Iași din tarifele aplicate pentru
activităţile de filmare, fotografiere, ghidaj şi distribuţie au fost în valoare de 143.871,62 lei pentru anul
2019, respectiv de 41.856,94 lei pentru perioada 01.01.2020 – 30.09.2020.
Fotografierea şi filmarea în interes personal în interiorul muzeului, în timpul orelor de program,
cât şi în afara orelor de program, se face după obţinerea acordului scris al conducerii Muzeului Naţional
al Literaturii Române Iași, prin compartimentul secretariat de la Muzeul “Vasile Pogor”.
Propunerile Muzeului Naţional al Literaturii Române Iași au fost aprobate prin Hotărârea
Consiliului de Administraţie nr. 11/10.09.2020 şi se regăsesc la punctul X din Anexă.
Chiar dacă taxele, taxele speciale și tarifele prezentate spre analiză și aprobare, nu acoperă
cheltuielile de funcționare, menținerea acestora la nivelul celor din anul 2020 va contribui doar în parte la
acoperirea cheltuielilor din surse proprii, dar va facilita din punct de vedere financiar acces la cultură
publicului larg.
Față de cele prezentate, vă rugăm a analiza și dispune.

DIRECTOR EXECUTIV,
Elena ARVINTE
Îmi asum în totalitate responsabilitatea
corectitudinii şi legalităţii în solidar cu întocmitorul înscrisului

ȘEF SERVICIU,
Elena Adriana MĂRGĂRINT
Îmi asum în totalitate responsabilitatea
corectitudinii şi legalităţii în solidar cu întocmitorul înscrisului

ÎNTOCMIT,
Nicu Gabriel CIOBOTENCO
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial
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Nr.
crt.
I.

Anexa la raportul de specialitate nr._______/_______2020
Cuantum practicat
în anul 2020
Cuantum propus
Creștere/
Denumire taxe speciale / tarife
conform HCJI
pentru anul 2021 Descreștere
nr.427/2019
%
Taxe speciale și alte taxe practicate de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași

A.

Taxe speciale pentru servicii de stare civilă şi evidenţă a persoanelor

1.

Taxă pentru procesarea dosarelor de 66,00 lei
66,00 lei
soluționare a cererilor de schimbare a
numelui pe cale administrativă
Taxă pentru procesarea cererilor și 40,00 lei
40,00 lei
dosarelor, cu excepția dosarelor pentru
schimbarea
numelui
pe
cale
administrativă
Taxă pentru furnizare date cu caracter 2,00 lei/persoană
2,00 lei/persoană
personal
Scutirile se acordă pentru:
1. dosarele de rectificare a actelor de stare civilă promovate, din oficiu, de structurile de stare
civilă din cadrul autorităților administrației publice locale;
2. instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale și
justitiei;
3. instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin modalitățile de
executare silită prevăzute de lege ;
4. Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate județene și a
municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești;
5. Ministerul Sănătății, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București și
spitalele județene, municipale, orășenești și comunale;
6. Ministerul Finanțelor Publice și structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi
impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
7. Ministerul Afacerilor Externe și structurile subordonate acestuia;
8. instituțiile cu atribuții în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului și al
ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice;
9. poliția locală;
10. alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege (Institutul Național de Statistică,
pentru statistici demografice, conform Legii nr. 226/2009 a organizării și funcționării
statisticii oficiale în România, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității,
pentru foști ofițeri de securitate, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 24/2008
privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității și Hotărârea Parlamentului nr.
17/2000 pentru adoptarea Regulamentului de organizare și functionare a C.N.S.A.S.).

2.

3.

Încasarea taxelor speciale se va face în contul 21A360600, RO16TREZ40621360206XXXXX,
deschis la Trezoreria Municipiului Iași, titular Județul Iași – Consiliul Județean Iași, cod fiscal
4540712.
10

Nr.
crt.
B.
1.
2.
3.

II.

1.

2.

3.

Cuantum practicat
în anul 2020
Cuantum propus
Creștere/
Denumire taxe speciale / tarife
conform HCJI
pentru anul 2021 Descreștere
nr.427/2019
%
Taxe pentru activitatea de eliberare a cărților de identitate şi a cărților de identitate provizorii
Taxă pentru eliberarea cărții de 7,00 lei
7,00 lei
identitate
Taxă pentru eliberarea cărții de 1,00 lei
1,00 lei
identitate provizorii
Scutirile se acordă pentru:
a) eliberarea actelor de identitate persoanelor care fac obiectul unor măsuri de ocrotire şi protecţie
socială şi/sau nu realizează venituri, respectiv: copiii orfani, abandonaţi şi persoanele în vârstă,
aflate în unităţi de ocrotire şi protecţie socială, persoanele cu handicap ori care beneficiază de
ajutor social;
b) eliberarea actelor de identitate persoanelor reţinute sau arestate care nu dispun de mijloace
financiare.
Acordarea scutirii se face în baza documentelor care atestă faptul că solicitantul se află în una
dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), după cum urmează:
a) solicitarea scrisă a instituţiei de ocrotire şi protecţie socială în care se află copiii orfani,
abandonaţi şi persoanele în vârstă;
b) documentul care atestă handicapul de gradul I şi II;
c) adeverinţa eliberată de serviciul specializat din cadrul primăriei, pentru persoanele care
beneficiază de ajutor social;
d) solicitarea scrisă a unităţii de poliţie, pentru persoanele reţinute ori arestate.
Persoanele care sunt victime ale calamităţilor naturale, ale incendiilor sau ale unor dezastre
sunt exceptate de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate, în baza
declaraţiei pe propria răspundere, dată în
prezenţa personalului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, precum şi a
comunicării primăriei locului de domiciliu.
Încasarea taxelor se va face potrivit prevederilor legale.
Taxe speciale pentru eliberarea de înscrisuri din arhiva Consiliului Judeţean Iaşi practicate de
Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghişeu Unic, Arhivă şi Secretariat A.T.O.P. – din
cadrul Consiliului Județean Iași
Taxa pentru eliberarea unei adeverinţe
din care să rezulte existenţa unui
înscris în arhivă care priveşte persoana 5,00 lei
fizică sau juridică respectivă
Taxa pentru eliberarea unui certificat
din care să rezulte conţinutul general 3,00 lei
al unui înscris existent în arhivă
Taxe pentru eliberarea unor copii de
pe înscrisurile existente în arhivă şi
certificarea exactităţii acestora :
- pentru fiecare pagină format 3,00 lei
A4
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Nr.
crt.

4.

III.

1.

2.

Cuantum practicat
în anul 2020
Cuantum propus
Creștere/
Denumire taxe speciale / tarife
conform HCJI
pentru anul 2021 Descreștere
nr.427/2019
%
- pentru fiecare planşă sau schiţă 3,00 lei
care depăşeşte pagina format
A4
Taxe pentru eliberarea unor copii (tip
xerox) privind informaţii de interes
public şi certificarea exactității
acestora:
- pentru fiecare pagină 1,75 lei
format A4
- pentru fiecare pagină 1,75 lei
format A3
- pentru fiecare pagină 1,00 lei
format A5
Taxe speciale în domeniul construcţiilor (urbanism): consultanţă documentaţii tehnice,
valorificare planuri topo şi hărţi, formulare tipizate, avize, acorduri, verificare documentaţii şi
eliberare certificate de atestare conform HG nr. 834/1991 - practicate de Direcția Arhitect Șef
din cadrul Consiliului Județean Iași
Taxă de consultanţă a planurilor
topografice pe un trapez cu suprafaţa 2,00 lei/trapez
de 0,25 – 0,35 mp
Taxă pentru valorificarea de planuri topografice:
- scara 1 : 500
18,00 lei/mp
- scara 1 : 1000
22,00 lei/mp
- scara 1 : 2000
27,00 lei/mp
- scara 1 : 5000
36,00 lei/mp
Taxă pentru valorificarea hărţilor turistice:

3.
-

4.

judeţul Iaşi, ed. 1992, sc. 1 : 18,00 lei/hartă
200000
18,00 lei/hartă
municipiul Iaşi, ed. 1991, sc. 1
: 10000

Taxe formulare tipizate:
F1 – cerere Certificat Urbanism
F7 – cerere prelungire Certificat
Urbanism
F12 – cerere prelungire Autorizaţie
Construire/Desfiinţare
F9
–
cerere
Autorizaţie
Construire/Desfiinţare
F13 – comunicare privind începerea
execuţiei lucrărilor către C.J.I.

-

-

4,00 lei
2,00 lei

-

-

2,00 lei

-

-

15,00 lei
taxa include costul
formularelor
F9, 12

Nr.
crt.

5.

Cuantum practicat
în anul 2020
Denumire taxe speciale / tarife
conform HCJI
nr.427/2019
F14 – comunicare privind începerea F13, F14, F15, F16
execuţiei lucrărilor către I.T.C. N-E
și Anexa nr.8
F15 - comunicare privind încheierea
execuţiei lucrărilor către C.J.I.
F16 - comunicare privind încheierea
execuţiei lucrărilor către I.T.C. N-E
Anexa nr. 8 – Model pentru panou de
identificare a investiţiei
Taxă pentru avizul structurii de specialitate:

Cuantum propus
pentru anul 2021

-

6.
7.

8.

9.

10.

IV.
A
1.

2.

Creștere/
Descreștere
%

-

F5 – în vederea emiterii Certificatului 14,00 lei
de Urbanism
F10 – în vederea emiterii Autorizaţiei 14,00 lei
de Construire/Desființare
Taxă pentru Avizul Unic al 36,00 lei
36,00 lei
Consiliului Judeţean Iaşi
Taxă
aviz
“Comisie
pentru
implementarea structurilor de vânzare 12,00 lei
cu amănuntul cu suprafaţă mare”
Taxă pentru verificare şi avizare
documentaţii elaborate în baza H.G. 36,00 lei
834/1991
Taxa pentru emiterea Certificatului de
atestare a dreptului de proprietate 57,00 lei
asupra terenului
Taxa pentru emiterea avizului de 14,00 lei
14,00 lei
oportunitate
Încasarea taxelor speciale se va face în contul 21A360600, RO16TREZ40621360206XXXXX,
deschis la Trezoreria Municipiului Iași, titular Județul Iași – Consiliul Județean Iași, cod fiscal
4540712.
Taxe speciale și tarife pentru eliberare de acorduri şi autorizaţii, închirieri de suprafeţe din
ampriza şi zona de siguranţă a drumurilor judeţene - practicate de Direcția Județeană de
Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași
TAXE SPECIALE
ACORD PREALABIL
- fără deplasare în teren
113,21 lei
113,21 lei
- cu deplasare în teren
248,46 lei
248,46 lei
AUTORIZAŢIE DE EXECUŢIE
- fără deplasare în teren
123,04 lei
123,04 lei
- cu deplasare în teren
258,15 lei
258,15 lei
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Nr.
crt.
3.

B
1.

2.

3.

4.

5.

Denumire taxe speciale / tarife

Cuantum practicat
în anul 2020
conform HCJI
nr.427/2019

Cuantum propus
pentru anul 2021

Creștere/
Descreștere
%

TAXE PENTRU ELIBERARE
AVIZ DE PRINCIPIU
- persoane fizice
69,09 lei
69,09 lei
- persoane juridice
156,67 lei
156,67 lei
Încasarea taxelor speciale se va face în contul 21A360600, RO16TREZ40621360206XXXXX,
deschis la Trezoreria Municipiului Iași, titular Județul Iași – Consiliul Județean Iași, cod fiscal
4540712.
De veniturile realizate din încasarea taxelor speciale beneficiază Direcția Județeană de
Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru lucrări de investiții reprezentând tronsoane de
drumuri, noi dotări tehnice, lucrări de reparații și modernizări, studii și lucrări de proiectare privind
extinderea și modernizarea rețelei de drumuri.
Scutirile se acordă conform prevederilor H.C.J. Iași nr. 227/28.06.2013 și H.C.J. Iași nr.
186/17.07.2015, Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi instituţiilor publice de sub autoritatea
acestuia.
TARIFE pentru eliberare de acorduri şi autorizaţii, închirieri de suprafeţe din ampriza şi zona
de siguranţă a drumurilor judeţene
CONDUCTE PENTRU GAZE, DERIVATE ŞI ALTE PRODUSE PETROLIERE
- subtraversare drum pietruit
47,36 lei/m
47,36 lei/m
- subtraversare drum modernizat
78,41 lei/m
78,41 lei/m
INSTALAŢII DE CONDUCTE ÎN LUNGUL DRUMULUI
- în ampriză
157,13 lei/m
157,13 lei/m
- în spaţiul de siguranţă aerian
78,41 lei/m
78,41 lei/m
- în spaţiul de siguranţă subteran
47,36 lei/m
47,36 lei/m
- pe pod – trotuar - suprastructura
392,78 lei/m
392,78 lei/m
CONDUCTE PENTRU APĂ, IRIGAŢII, ABURI - CONDUCTE DE EVACUARE APE
- subtraversare drum pietruit
31,37 lei/m
31,37 lei/m
- subtraversare drum modernizat
62,83 lei/m
62,83 lei/m
- traversare drum pietruit
62,83 lei/m
62,83 lei/m
- traversare drum modernizat
125,67 lei/m
125,67 lei/m
INSTALAŢII DE CONDUCTE ÎN LUNGUL DRUMULUI
- în ampriză
125,67 lei/m
125,67 lei/m
- în spaţiul de siguranţă - aerian
62,83 lei/m
62,83 lei/m
- în spaţiu de siguranţă - subteran
31,37 lei/m
31,37 lei/m
- pe pod – trotuar - suprastructura
31,37 lei/m
31,37 lei/m
CONDUCTORI ELECTRICI, TELEFONICI etc.
DRUMURI PIETRUITE
- subtraversare
28,29 lei/m
28,29 lei/m
- traversare aeriană
28,29 lei/m
28,29 lei/m
DRUMURI MODERNIZATE
- subtraversare
56,48 lei/m
56,48 lei/m
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Nr.
crt.
6.

7.

8.

9.

10.

V.

1.

2.

Cuantum practicat
în anul 2020
Cuantum propus
Denumire taxe speciale / tarife
conform HCJI
pentru anul 2021
nr.427/2019
- traversare aeriană
28,29 lei/m
28,29 lei/m
INSTALAŢII DE CONDUCTORI ÎN LUNGUL DRUMULUI
- pod – trotuar - suprastructura
70,42 lei/m
70,42 lei/m
- amplasare stâlpi în ampriza drumului 422,51 lei/buc
422,51 lei/buc
- conductori electrici, telefonici în
spaţiu de siguranţă
0,46 lei/m
0,46 lei/m
CĂI FERATE INDUSTRIALE, LINII TRAMVAI(ML)
TRAVERSARE DRUM
- drum pietruit
588,86 lei/m
588,86 lei/m
- drum modernizat
1177,83 lei/m
1177,83 lei/m
INSTALARE ÎN SPAŢIUL DE
SIGURANŢĂ
471,19 lei/m
471,19 lei/m
INSTALARE ÎN AMPRIZĂ
981,34 lei/m
981,34 lei/m
LOCURI DE PARCARE ÎN
69,09 lei/mp
FOLOSINŢA UNITĂŢILOR DE 69,09 lei/mp
DESERVIRE
PE
DRUMURI
JUDEŢENE(tarif anual)

Creștere/
Descreștere
%
-

-

PANOU PUBLICITAR (SUPRAFAŢA MINIMĂ+1m împrejmuire)
- faţa vizibilă(mp) – tarif anual
50,23 lei/mp
50,23 lei/mp
- faţa vizibilă luminoasă (mp) – tarif
anual
99,84 lei/mp
99,84 lei/mp
SPAŢII
CU
DESTINAŢIE
COMERCIALĂ,
ACCES
LA
STAŢII
DISTRIBUŢIE
CARBURANŢI,
HOTELURI,
57,61 lei/mp
DEPOZITE EN GROS (tarif anual) 57,61 lei/mp
Tarife pentru eliberarea avizului prealabil şi/sau autorizaţiei speciale de transport – EURO
(se percep în lei la cursul BNR al zilei) - practicate de Direcția Județeană de Administrare a
Drumurilor și Podurilor Iași
Eliberare aviz prealabil şi/sau autorizaţie specială de transport (unitate de calcul :
euro/operaţie)
1a. La cerere
- în regim normal
31,090
31,090
- în regim de urgenţă
41,390
41,390
1b. La constatarea lipsei autorizaţiei speciale pe traseu
- la depăşire de greutate sau gabarit
41,390
41,390
- la depăşire de greutate şi gabarit
82,850
82,850
Depăşirea limitelor de greutate şi
gabarit
15

Nr.
crt.

Denumire taxe speciale / tarife
2.1. Greutate totală (unitate de
calcul : euro/tone brute x km)
12.0(12.5) – 16.0
16.1 – 20.0
20.1 – 25.0
25.1 – 30.0
30.1 – 35.0
35.1 – 40.0
40.1 – 45.0
45.1 – 50.0
50.1 – 55.0
55.1 – 60.0
60.1 – 65.0
65.1 – 70.0
70.1 – 75.0
75.1 – 80.0
80.1 – 85.0
85.1 – 90.0
90.1 – 95.0
95.1 – 100.0
pentru fiecare 0.1 – 10 tone peste 100t
2.2. Depăşirea greutăţii pe axa
simplă (unitate de calcul : euro/tona
axa x km)
0.0(0.2) – 1.0
1.1 – 1.5
1.6 – 2.0
2.1 – 2.5
2.6 – 3.0
3.1 – 3.5
Peste 3,5 t este interzisă circulaţia
2.3. Depăşirea greutăţii pe axa
dublă (unitate de calcul : euro/tona
axa x km)
0.0(0.4) – 1.0
1.1 – 2.0
2.1 – 3.0
3.1 – 4.0
4.1 – 5.0
5.1 – 6.0

Cuantum practicat
în anul 2020
conform HCJI
nr.427/2019

0,007
0,014
0,007
0,007
0,008
0,008
0,008
0,009
0,009
0,009
0,010
0,010
0,010
0,010
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011

0,010
0,013
0,018
0,024
0,031
0,042
-

0,009
0,011
0,015
0,020
0,030
0,042

Cuantum propus
pentru anul 2021

Creștere/
Descreștere
%

0,007
0,014
0,007
0,007
0,008
0,008
0,008
0,009
0,009
0,009
0,010
0,010
0,010
0,010
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011

-

0,010
0,013
0,018
0,024
0,031
0,042
-

-

0,009
0,011
0,015
0,020
0,030
0,042
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Nr.
crt.

3.

Cuantum practicat
în anul 2020
conform HCJI
nr.427/2019

Denumire taxe speciale / tarife
Peste 6.0 t este interzisă circulaţia
2.4. Depăşirea greutăţii pe axa triplă
(unitate de calcul : euro/tona axa x
km)
0.1(0.4) – 1.0
1.1 – 2.0
2.1 – 3.0
3.1 – 4.0
4.1 – 5.0
5.1 – 6.0
6.1 – 7.0
Peste 7t este interzisă circulaţia
2.5 Depăşirea lungimii (unitate de
calcul : euro/tona axa x km)
0.0(0.1) – 1.0
1.01 – 2.0
2.01 – 3.5
3.51 – 6.0
6.01 – 9.0
9.01 – 12.0
12.01 – 15.0
Pentru fiecare 1.0 m peste 15.0 m
2.6. Depăşirea lăţimii sau înălţimii
(unitate de calcul : euro/tona axa x
km)
0.0(0.005) – 0.5
0.51 – 1.0
1.01 – 1.5
1.51 – 2.0
2.01 – 2.5
2.51 – 3.0
3.01 – 3.5
Pentru fiecare 0.5 m peste 3.5 m
Recântărire
sau
remăsurare
cantitate sau gabarit (unitate de
calcul : euro/operaţie)

-

Cuantum propus
pentru anul 2021
-

Creștere/
Descreștere
%
-

0,012
0,014
0,017
0,020
0,029
0,033
0,045
-

-

0,024
0,029
0,042
0,059
0,088
0,117
0,176
0,060

0,024
0,029
0,042
0,059
0,088
0,117
0,176
0,060

-

0,029
0,042
0,059
0,088
0,147
0,235
0,353
0,117

0,029
0,042
0,059
0,088
0,147
0,235
0,353
0,117

-

11,760

11,760

0,012
0,014
0,017
0,020
0,029
0,033
0,045
-

-
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Nr.
crt.
VI.
1.

2.

Cuantum practicat
în anul 2020
Cuantum propus
Creștere/
Denumire taxe speciale / tarife
conform HCJI
pentru anul 2021 Descreștere
nr.427/2019
%
Tarife pentru serviciile oferite de Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi“ Iaşi și filialele ei
lei/pagina 0,25
lei/pagina
Multiplicare documente pe suport 0,25
format A4
format A4
de hârtie
0,45
lei/pagina 0,45
lei/pagina
format A3
format A3
Imprimare de documente alb/negru
-

3.

0,25 lei/pagina
format A4
- Text şi imagine (mai puţin de 0,35 lei/pagina
50%) acoperire
format A4
- Text şi imagine (mai mult de 0,45 lei/pagina
50%) acoperire
format A4
0,65 lei/pagina
- Imagine 100% acoperire
format A4
Imprimare de documente color
-

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Text integral (25%) acoperire

0,25 lei/pagina
format A4
0,35 lei/pagina
format A4
0,45 lei/pagina
format A4
0,65 lei/pagina
format A4

0,80 lei/pagina format 0,80 lei/pagina
A4
format A4
- Text şi imagine (mai puţin de 1,10 lei/pagina format 1,10 lei/pagina
50%) acoperire
A4
format A4
- Text şi imagine (mai mult de 2,00 lei/pagina format 2,00 lei/pagina
50%) acoperire
A4
format A4
- Imagine 100% acoperire
2,60 lei/pagina format 2,60 lei/pagina
A4
format A4
Scanare/fotografiere
1,75 lei/imagine
1,75 lei/imagine
*
Inscripţionare CD/DVD
- pe suportul utilizatorului
2,50 lei
2,50 lei
- pe suportul propriu
3,50 lei
3,50 lei
Listări la imprimantă din programul 0,30 lei/pagina A4
0,30 lei/pagina A4
LEX EXPERT
Activitati bibliografice complexe, 0,30 lei referința
0,30 lei referința
bibliografii la cerere,cu grad înalt de
dificultate, webliografii
Împrumut interbibliotecar (expediere Contravaloarea
Contravaloarea
prin poştă)
taxelor de expediere taxelor de
expediere
Împrumuturi de bunuri culturale şi de 5% din valoarea 5% din valoarea
documente din categoria celor actualizată
a actualizată
a
nespecifice
colecţiilor
destinate documentului
documentului

-

-

Text integral (25%) acoperire

-

-

-
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Nr.
crt.
10.
11.

12.

Denumire taxe speciale / tarife

Cuantum practicat
în anul 2020
conform HCJI
nr.427/2019

împrumutului la domiciliu
Emitere permis cu cod de bare, gratuit
laminat (valabil 5 ani)**
Emitere duplicat / înlocuire permis 6,00 lei
pierdut / deteriorat (pentru toate
categoriile de utilizatori)
Organizarea/moderarea/coordonarea
17,00 lei/ora
unor manifestări culturale la cerere

Cuantum propus
pentru anul 2021

Creștere/
Descreștere
%

gratuit
6,00 lei
17,00 lei/ora
-

Închiriere spaţiu de expunere şi publicitar
13.

Vitrine
Simeze
Panouri

1,70 lei/mp/zi
1,70 lei/mp/zi
1,70 lei/mp/zi

1,70 lei/mp/zi
1,70 lei/mp/zi
1,70 lei/mp/zi

-

14.

Închiriere aparatură electronică în
incinta bibliotecii :
- Videoproiector
34,00 lei/ora
34,00 lei/ora
- Calculator
11,50 lei/ora
11,50 lei/ora
- Aparat foto
11,50 lei/ora
11,50 lei/ora
- Aparatura AV
7,00 lei/ora
7,00 lei/ora
* În conformitate cu Legea nr. 8/1996, modificată şi completată, privind drepturile de autor şi
drepturile conexe
** În conformitate cu Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

VII

Tarife de intrare la spectacolele şi programele de sală aplicate de Filarmonica “ MOLDOVA”
Iaşi
Bilete şi abonamente spectacole

A
1.a

Concerte vocal simfonice şi simfonice
Concerte extraordinare
 categoria A
 categoria B
 categoria C
Condiţii obişnuite
 categoria A
 categoria B
 categoria C

2.a

49,00 lei
36,00 lei
35,00 lei

49,00 lei
36,00 lei
35,00 lei

-

32,00 lei
27,00 lei
26,00 lei

32,00 lei
27,00 lei
26,00 lei

-
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Nr.
crt.
3.a

Denumire taxe speciale / tarife
Abonamente*
 categoria A



B
1.b

2.b

C

D

categoria B
categoria C

Concerte corale, camerale şi recitaluri
Concerte extraordinare
 categoria A
 categoria B
 categoria C
Condiţii obişnuite
 categoria A
 categoria B
 categoria C
Programe de sală stagiune
Programe lunare
Programe săptămânale
Programe
specifice
în
cadrul
festivalurilor
Revista Filarmonicii

Cuantum practicat
în anul 2020
conform HCJI
nr.427/2019

Cuantum propus
pentru anul 2021

Creștere/
Descreștere
%

20,00 lei/bilet/
spectacol
19,00 lei/bilet/
spectacol
18,00 lei/bilet/
spectacol

20,00 lei/bilet/
spectacol
19,00 lei/bilet/
spectacol
18,00 lei/bilet/
spectacol

35,00 lei
34,00 lei
29,00 lei

35,00 lei
34,00 lei
29,00 lei

-

27,00 lei
26,00 lei
25,00 lei

27,00 lei
26,00 lei
25,00 lei

-

10,00 lei
1,00 leu
5,00 lei

10,00 lei
1,00 leu
5,00 lei

-

-

15,00 lei

15,00 lei

-

* Abonamentele se eliberează pentru un număr de minim zece spectacole.
- Copiii, elevii, studenții, veteranii de război, salariații din aparatul propriu al Consiliului Județean
Iași și membrii de familie ai acestora (soț/soție și rude până la gradul 3 inclusiv) beneficiază de o
reducere de 50 % pentru biletele de intrare la spectacole.
- Persoanele cu handicap au gratuitate.
- Elevii merituoși ai Colegiului de Artă „Octav Bancilă” precum și studenții Universității de Artă „
George Enescu” beneficiază de intrare gratuită la toate spectacolele organizate de Filarmonica
”Moldova” Iași .
Elevii vor prezenta la intrarea la concerte o adeverință din partea Colegiului de Artă din care să
rezulte faptul că au media generală în anul precedent peste 9,50 respectiv obținerea de premii la
concursuri naționale sau internaționale de specialitate muzicală.

VIII
1.

Tarife practicate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Iaşi
Tehnoredactare
materiale 68,00-85,00 lei/oră 68,00-85,00 lei/oră
promoţionale pentru acţiuni culturale
(în
funcție
de
complexitatea
20

Nr.
crt.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Denumire taxe speciale / tarife
manifestării și a graficii de ilustrare):
Filmări video la diverse manifestări
(în funcție de locul de deplasareteritoriu sau local și a mijloacelor
folosite-lumini, sunet ș.a.)
Transpunere film de pe suport
analogic pe suport digital
Inscripţionări CD-uri (CD inclus)
Inscripţionări DVD-uri
( DVD
inclus)
Montaj film video, transpunere pe
casetă video, CD, DVD, etc.
Editare albume audio pe suport digital
(în
funcție
de
complexitatea
materialului sonor și durata acestuia)
Proiecte tipografice (DTP)
Organizare expoziţii de artă plastică
(în funcție de dimensiunea expoziției,
a numărului de lucrări, a mijloacelor
folosite – șevalete, panouri- și a
locului de deplasare)
Organizare expoziţii de artă populară
şi meşteşuguri tradiţionale (în funcție
de mărimea standului, a numărului de
piese, a mijloacelor de etalare a
obiectelor în stand și a locului de
deplasare)
Consiliere pentru organizarea unor
manifestări etnoculturale (conform
contractului, unde se vor preciza:
amploarea manifestării, locul de
desfășurare, numărul de participanți și
importanța evenimentului)
Inscripţionare
albume
video
(inscripţionare şi printare coperti,
carcase) – 1 DVD
Inscripţionare
albume
video
(inscripţionare şi printare coperti,
carcase) – 2 DVD
Inscripţionare
albume
video
(inscripţionare şi printare coperti,

Cuantum practicat
în anul 2020
conform HCJI
nr.427/2019

Cuantum propus
pentru anul 2021

Creștere/
Descreștere
%

113,00-140,00 lei/
oră

113,00-140,00 lei /
oră

-

23,00 lei/oră

23,00 lei/oră

-

4,40 lei/buc
6,60 lei/buc

4,40 lei/buc
6,60 lei/buc

-

35,00 lei/min

35,00 lei/min

-

113,00-451,00 lei/
buc

113,00-451,00 lei/
buc

-

79,00 lei/oră

79,00 lei/oră

-

553,00-789,00 lei

553,00-789,00 lei

-

113,00-451,00 lei/ 113,00-451,00
stand
stand

338,00-572,00 lei

338,00-572,00 lei

14,00 lei/album

14,00 lei/album

22,00 lei/album

22,00 lei/album

lei/

-

-

-

29,00 lei/album

29,00 lei/album
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Nr.
crt.
IX.
1.

2.

3.
4.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

Denumire taxe speciale / tarife

Cuantum practicat
în anul 2020
conform HCJI
nr.427/2019

Cuantum propus
pentru anul 2021

Creștere/
Descreștere
%

carcase) – 3 DVD
Tarife de intrare la spectacolele Teatrului pentru Copii şi Tineret ” Luceafărul”, Iași, pentru
anul 2021, raportate la cuantumul practicat în anul 2020, conform HCJI nr.185/24.06.2020
Bilete pentru spectacolele de teatru
7,00 lei/persoană
7,00lei/persoană
- în timpul săptămânii (de luni până
vineri) – la matineu
Bilete pentru spectacolele de teatru
12,00lei/persoană
12,00 lei/persoană
- în timpul săptămânii (de luni până
vineri) – seara
Bilete pentru spectacolele de teatru
14,00 lei / persoană 14,00 lei / persoană
- sâmbăta și duminica
Bilete pentru spectacolele premieră
16,00 lei/persoană
16,00 lei/persoană
din stagiune
Tarife de intrare la spectacolele prezentate în cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru
Publicul Tânăr, ediția a XIV– a din octombrie 2021:
Bilete pentru spectacolele care sunt
7,00 lei/persoană
7,00 lei/persoană
destinate copiilor
- în timpul săptămânii (de
luni până vineri)– la
matineu
Bilete pentru spectacolele care sunt
14,00 lei/persoană
14,00 lei/persoană
destinate copiilor
- sâmbătă și duminică – la
matineu
40,00 lei/persoană
40,00 lei/persoană
Bilete pentru spectacolele care sunt 15,00 lei/persoană
15,00 lei/persoană
destinate publicului tânăr și adulților
pentru elevi,
pentru elevi,
- seara
studenți, șomeri,
studenți, șomeri,
pensionari, precum
pensionari, precum
și pentru salariații
și pentru salariații
din aparatul propriu
din aparatul propriu
al Consiliului
al Consiliului
Județean Iași și
Județean Iași și
membrii de familie
membrii de familie
ai acestora (soț/soție ai acestora
și rude până la
(soț/soție și rude
gradul 3 inclusiv)*
până la gradul 3
inclusiv)*
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Cuantum practicat
în anul 2020
Cuantum propus
Creștere/
Nr.
Denumire taxe speciale / tarife
conform HCJI
pentru anul 2021 Descreștere
crt.
nr.427/2019
%
În prima zi de luni din fiecare lună, Teatrul pentru Copii și Tineret ”Luceafărul” Iași va susține un
spectacol la care intrarea copiilor este gratuită.
Copiii din centrele de plasament din județul Iași beneficiază de gratuitate la spectacolele Teatrului
pentru Copii și Tineret ”Luceafărul” Iași.
*Elevii, studenții, pensionarii și șomerii se vor prezenta la casa de bilete cu documentul care atestă
calitatea persoanei, respectiv carnetul de student/elev sau adeverința de student/elev sau talonul de
pensie sau carnetul de evidență al șomerului sau talonul de la oficiul poștal prin care s-a primit
indemnizația de șomaj sau actul eliberat de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că
persoana nu realizează venituri sau că realizează din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici
decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare, pentru a beneficia de reducerea biletului.
Tarife aplicate de obiectivele (muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate în
X.
administrarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi
1.
Tarife de ghidaj pentru expozițiile permanente și temporare de la Muzeul “Vasile Pogor”,
Muzeul” Mihai Eminescu ” , Colecția “Istoria Teatrului Românesc” și Muzeul “Mihail
Sadoveanu”:
- în limba română, pentru vizitatori 20,00 lei/persoană
20,00 lei/persoană
individuali sau grupuri mai mici de 12
persoane
în limbă străină (engleză,
40,00 lei/persoană
40,00 lei/persoană
franceză, italiană), în baza unei
programări anterioare
2.
Sistem audio – ghid (douăzeci de
aparate, patru limbi străine: 12,00 lei/aparat/tur 12,00 lei/aparat/tur
expozițional
engleză,
germană,
franceză, expozițional
italiană)/aparat/tur expozițional.
5,00 lei/bucată
Tarife pentru scanare/fotografiere 5,00 lei/bucată
3.
profesionistă
a
documentelor,
manuscriselor
și
fotografiilor/bucată.
4.
Distribuția de cărți, reviste cu profil Comision 40% din Comision 40% din
prețul de vânzare
literar,
materiale
publicitare prețul de vânzare
executate pe suport diferit-comision
din prețul de vânzare
5.
Tarife pentru fotografierea şi filmarea în interes personal, în interiorul muzeului, în timpul
orelor de program:
- tarif filmare cu mijloace autonome,
în timpul orelor de program
230,00 lei/oră
230,00 lei/oră
- tarif foto autonomă
30,00 lei/oră
30,00 lei/oră
- tarif ședință foto şi filmare cu
mijloace suplimentare de iluminare ce
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Nr.
crt.

Cuantum practicat
în anul 2020
Denumire taxe speciale / tarife
conform HCJI
nr.427/2019
necesită asigurarea racordării la sursa 350,00 lei/oră
de energie electrică, pentru diverse
evenimente în timpul orelor de
program.

Cuantum propus
pentru anul 2021
350,00 lei/oră

Creștere/
Descreștere
%
-

Tarife pentru fotografierea şi filmarea în interes personal în interiorul muzeului, în afara
orelor de program:
6.
tarif
filmare
cu
mijloace
autonome/oră în afara orelor de 350,00 lei/oră
350,00 lei/oră
program
-tarif şedinţă foto şi filmare cu
mijloace suplimentare de iluminare ce 450,00 lei/oră
450,00 lei/oră
necesită asigurarea racordării la sursa
de energie electrică în afara orelor de
program
-tarif şedinţă foto în spaţiile 45,00 lei/oră
45,00 lei/oră
extramuzeale/oră
Pentru fotografierea şi filmarea în interes personal în interiorul muzeului, atât în timpul orelor de program,
cât şi în afara orelor de program, se va solicita acordul scris al conducerii Muzeului Naţional al Literaturii
Române Iași, prin compartimentul secretariat de la Muzeul “Vasile Pogor”.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iaşi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

Nr. ___________ / _________ 2020

Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre privind taxele, taxele speciale și tarifele
pentru anul 2021

Anual, Consiliul Judeţean Iaşi adoptă pentru anul fiscal următor, hotărâri privind impozitele,
taxele locale, taxele speciale și tarifele, precum și alte taxe, atât pentru activitatea proprie, cât și pentru
instituțiile de sub autoritatea sa, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (generale și specifice
domeniului în care își desfășoară activitatea fiecare instituție).
Astfel, materialul supus dezbaterii plenului Consiliului Județean Iași, prezintă propunerile de taxe,
taxe speciale și tarife pentru:
- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași;
- Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP din cadrul
Consiliului Judeţean Iaşi;
- Direcția Arhitect Șef din cadrul Consiliului Județean Iași;
- Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași;
- Biblioteca Județeană ”Gheorghe Asachi” Iași;
- Filarmonica ”Moldova” Iași;
- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași;
- Teatrul pentru Copii și Tineret ”Luceafărul” Iași;
- Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi.
Ținând cont de contextul economic, precum și de efectele generate de pandemia COVID-19,
propunerile privind cuantumul taxelor, taxelor speciale și tarifelor pentru anul fiscal 2021 sunt de
menținere la nivelul practicat în anul 2020.
Având în vedere cele expuse și prevederile legale, supun spre dezbatere și aprobare prezentul
proiect de hotărâre.

INIȚIATOR,
Costel ALEXE
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