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ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI

ROMANIA
,9,
8.2018 I SAREIATORIM 1MPREUNA

Bulevardul Stefan cel Mare Sfant, nr.69, cod. 700075, la§i
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

HOTARAREA nr.441
privind taxele locale pentru anul 2019
Consiliul Judetean Iasi,
Aviind in vedere:
a) Expunerea de motive la proiectul de hotarfire privind taxele locale pentru anul
2019, prezentata de ate Pre*edintele Consiliului Judetean Iasi, in calitatea sa de
initiator, inregistrata sub nr. 34956/23.11.2018;
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotarare privind taxele locale pentru anul
2019, elaborat de catre Directia Economics - Serviciul Fonduri, Speciale, Sintezd *i
Recuperki Creante, inregistrat sub nr. 34957/23.11.2018;
c) Nota de fundamentare a Structurii Arhitect ref din cadrul Consiliului Judetean
inaintata prin adresa nr. 30007/12.10.2018, privind taxele locale pentru anul 2019;
d) Nota de fundamentare a Muzeului National al Literaturii Romane Iasi nr.
4619/12.10.2018, inaintata cu adresa nr.4631/15.10.2018, inregistrata la Judetul Iasi —
Consiliul Judetean Iasi cu nr. 30236/15.10.2018 , privind taxele locale pentru anul 2019;
e) Hotararea Consiliului de Administratie a Muzeului National al Literaturii
Romane Iasi, nr. 22/2018, privind cuantumul taxelor locale de vizitare a expozitiilor
organizate in incinta obiectivelor (muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate in
administrarea Muzeului National al Literaturii Romane Iasi;
f) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare;
g) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile *i
completarile ulterioare;
h) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) Ordonanta Guvernului nr. 9/1996, privind imbunkatirea sistemului de finantare
a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare *i alocatii de la
bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum *i a sistemului de salarizare a
personalului din aceste institutii;
j) Legea nr. 311/2003 a muzeelor *i colectiilor publice, republicata, cu
modificarile *i completarile ulterioare;
k) Legea nr. 448/2006 privind protectia *i promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicata, cu modifickile *i completarile ulterioare;
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1) Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil.
republicatd, cu modificarile si. completdrile ulterioare;
m) Legea Educatiei Nationale nr.1/2011;
n) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Ia0 din data de 18
decembrie 2018;
o) Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia publicd, cu
modificdrile §i completdrile ulterioare;
p) Anuntul nr.35116/26.11.2018 prin care, in conformitate cu prevederile art.7 din
Legea nr.52/2003, Consiliul Judetean Iasi. aduce la cumWinta publicului interesat faptul
ca Proiectul de hotarare privind taxele locale pentru anul 2019 este supus dezbaterii
publice;
q) Adresa nr.37252/12.12.2018 prin care Directia Juridicd — Biroul Ghi§eu Unic,
aduce la cuni4tinta faptul ca, in cadrul procedurii prevazute de Legea nr. 52/2003, nu a
nici o recomandare cu privire la proiectul de
fost inregistrata la Consiliul Judetean
hotarare supus dezbaterii publice, respectiv Proiectul de hotdrare privind taxele locale
pentru anul 2019;
r) Amendamentul formulat in cadrul §edintei comisiilor de specialitate, reunite, ale
Consiliului Judetean Ia0 din data de 18.12.2018, reiterat in cadrul sedintei ordinare a
Consiliului Judetean Ia0 din data de 19 decembrie 2018 si consemnat in procesul verbal
al acesteia, respectiv: "se accept, majorarea taxelor propuse de MNLR mentinerea la
nivelul anului 2018 a taxelor propuse de Direcfia Arhitect
s) Votul exprimat in sedinta ordinary de plen din data de 19 decembrie 2018 si
consemnat in procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi "Pentru";
In temeiul art. 91, art. 97 alin. (1) si ale art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea
nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare:
HOTARA5TE:
Art.1. Se aproba taxele locale pentru anul 2019, conform Anexei nr. 1 si Anexei
nr. 2, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.2. Prevederile prezentei hotarari intrA in vigoare de la data de 01.01.2019.
Art.3. Incasarea taxelor locale prevAzute in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2, se va face
in conturi deschise potrivit legislatiei in vigoare.
Art.4. Scutirile acordate sunt prevdzute in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2.
Art.5. Structura Arhitect Sef din cadrul Consiliului Judetean Iasi §i Muzeul
ducerea la
National al Literaturii Romane Iasi, vor urmari punerea in aplicare
indeplinire a prezentei hotarari, pe parcursul anului 2019.
Art.6. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni si Presa va inainta copie dupd prezenta hotarare:
a) Institutiei Prefectului Judetului Ia0;
b) Structurii Arhitect $ef din cadrul Consiliului Judetean Ia0;
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c) Muzeului National al Literaturii Romane Iasi;
d) Serviciului Fonduri Speciale, Sinteza §i Recuperari Creante din cadrul Directiei
Economice — Consiliul Judetean la§i;
Art.7. Aducerea la cuno§tinta publica a prevederilor prezentei hotarari va fi
asigurata de cdtre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni si Presa.
Data astazi: 19 decembrie 2018
// 0/
PRES DI
Dr. Ing.ice
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CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR AL JUDETULUI IASI,
Lacramioara erica-Dascalescu
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Anexa nr. 1 la HC .1
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T-AXk'-rtyptirli+REWIENIUL CONSTRUCTIILOR (URBANISM)
pentru anul 2019
CONSILIUI. JUDETEAN1A41
Nr.
crt.
0
1.

2

3

4.

5.

6.

7.

Cuantum practicat in
TAXE propuse pentru
anul 2018. conform HCJI
anul 2019
Anul... .
Lila D
.— —
nr.485/20.12.2017
2
3
1
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in functie de suprafata pentru care se solicita:
Perlin, mediul urban
Suprafata terenurilor pentru care se solicita certificatul:
A. rand la 150 m2 inclusiv
5,00 lei
5.00 lei
B. Intre 151 m2 si 250 m2 inclusiv
6.00 lei
6.00 lei
C.Intre 251 m2 si 500 m2 inclusiv
8.00 lei
8,00 lei
D. Intre 501 m2 si 750 m2 inclusiv
9.00 lei
9,00 lei
E. Intre 751 m2 si 1000 m2 inclusiv
12.00 lei
12.00 lei
14,00+0,01 lei/ iirri pentru
14.00+0,01 lei/ in' pentru
F. Peste 1000 m2
fiecare m- care depa§ete
fiecare m- care depasete
1000 m2
1000 inPentru mediul rural se percepe 50% din taxer preva.zutti pentru mediul urban
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje
sau excavari necesare lucrarilor de
cercetare si prospectare a terenurilor in
7.00 lei/m2
7,00 lei/m2
etapa efectuArii studiilor geotehnice si a
studiilor privind ridicarile topografice,
sondele de gaze, petrol si alte excavari.
Taxa este datorata pentru fiecare metru
patrat de teren efectiv afectat la suprafata
solului de foraje si excavari.
Taxa pentru autorizarea amplasarii de
chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii
de expunere, corpuri si panouri de afisaj,
7,00 lei/m2
7,00 lei/m2
firme si reclame situate pe cane si in
spatiile publice. Taxa este datorata pentru
fiecare metru patrat de suprafata ocupata de
constructie.
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii
privind
lucrarile
de
racorduri
si
bransamente la retele publice de apa,
10.00 lei
canalizare, gaze, termice, energie electrica,
10.00 lei
telefonie si televiziune prin cablu. Taxa
este datorata pentru fiecare racord.
Tax5 pentru prelungirea unui certificat de
30%
30%
urbanism
din cuantumul taxei
din cuantumul taxei
pentru eliberarea
pentru eliberarea
certificatului sau
certificatului sau
autorizatiei initiate
autorizatiei initiate
15.00 lei
15,00 lei
Taxa pentru avizarea certificatului de
urbanism de catre comisia de urbanism si
amenajarea teritoriului sau de structura de
specialitate din cadrul consiliului judetean
0,5%
0,5%
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de
construire pentru o cladire rezidentiala sau din valoarea autorizata a din valoarea autorizata a
Delnwie
u`
t" ir
4 riu`411•vd
acale

.

.

10.

11.

12.

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

lucrarilor de constructii
1%
din valoarea autorizata a
lucrarilor de constructie,
inclusiv valoarea
instalatiilor aferente
Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de
30%
construire
din cuantumul taxei
pentru eliberarea
certificatului sau a
autorizatiei initiate
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de
0,1%
desfiintare, totala sau partiala, a unei din valoarea impozabila
constructii
stabilita pentru
determinarea impozitutui
pe cladiri, aferenta partii
desfi intate
Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare
3%
pentru lucrarile de organizare de santier in din valoarea autorizata a
vederea realizarii unei constructii, care nu lucrarilor de organizare
sunt incluse in aka autorizatie de construire
de santier
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de
2%
amenajare de tabere de corturi, casute sau din valoarea autorizata a
rulote ori campinguri
lucrarilor de constructie
Scutirile se acordei confOrm prevederilor legale.

lucrarilor de constructii
1%
din valoarea autorizata a
lucrarilor de constructie,
inclusiv valoarea
instalati il or aferente
30%
din cuantumul taxei
pentru eliberarea
certificatului sau a
autorizatiei i ni ti ale
0,1%
din valoarea impozabila
stabi HO pentru
determinarea impozitului
pe cladiri, aferenta partii
desfiintate
3%
din valoarea autorizata a
lucrarilor de organizare
de santier
2%
din valoarea autorizata a
lucrarilor de constructie
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TAXE LOCALE
de vizitare a expozitiilor organizate in incinta obiectivelor (muzee,
case memoriale, monumente istorice) aflate in administrarea
Muzeului National al Literaturii Romane Iasi
pentru anul 2019

Nr.
crt.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Denumire taxe locale

Taxa de vizitare a expozitiilor
permanente/persoana.
Taxa de vizitare a expozitiilor tematice
temporare §i a expozitiilor din camera de
raritati din Muzeul "Vasile
Pogor"/persoana.
Taxa de vizitare a expozitiilor
permanente/persoana, perceputa grupurilor
de peste 12 persoane.
Taxa de vizitare a expozitiilor tematice
temporare §i a expozitiilor din camera de
raritati din Muzeul _Vasile Pogor"/
persoana, perceputa grupurilor de peste 12
persoane (si pensionarilor individual si in
grupuri de peste 12 persoane).
Taxa de vizitare a expozitiilor
permanente/persoand perceputa
pensionarilor
Taxa de vizitare a expozitiilor permanente
pentru elevi si studenti legitimati cu
carnetul de elev/student/persoana
Taxa de vizitare a expozitiilor temporare si
a expozitiilor din camera de raritati din
Muzeul ,Vasile Pogor" pentru elevi si
studenti legitimati cu carnetul de
elev/student/persoana

Cuantum practicat in anul
2018. conform HCJI
nr.485/20.12.2017
-lei-

TAXE propuse pentru
anul 2019
- lei -

7,00

9,00

5,00

6,00

6,00

7,00

4,00

5,00

4,00

5.00

2.00

2,00

2,00

2.00
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Anul
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8.

In completarea scutirilor prevazute de lege, se acorda scutiri si urmatoarelor categorii de
vizitatori:
preFolari;
persoane cu handicap insotitorii acestora;
copii din casele de asistenta socials;
angajati actuali si pensionarii din reteaua muzeala nationala.
persoane invitate la programele culturale organizate de Muzeul National al
Literaturii Romane
salariati din aparatul propriu al Consiliului Judetean Iasi si membrii de familie ai
acestora (sot/sotie §i rude pana la gradul 3, inclusiv)
Vizitarea muzeelor aflate in administrarea Muzeului National al Literaturii Romane 14, este
gratuity in prima duminicei din. fiecare

PRESEDINTE,
dr. ing. Maricel POPA

DIRECTOR EXECUTIV,
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inn anl? in Iola!nate responsahilitatea coreetitudinii si
legalnatii. in solidar en intaentitorul inscrisulni
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