CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
HOTĂRÂREA NR. 163
privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2009;
Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere Nota de fundamentare a Direcţiei Economice nr. 2743/09.04.2008 privind
aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2009;
Având în vedere adresa Direcţiei Arhitect Şef nr. 1094/06.03.2008;
Având în vedere adresa Muzeului Literaturii Române Iaşi nr. 313/18.03.2008;
Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi
completată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile in anul fiscal 2007;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi
completată;
Având în vedere prevederile Legii muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003 republicată;
Având în vedere prevederile art. 91 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2009, conform Anexelor nr. 1 şi 2,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2009.
Art. 3: Cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.
148/2007.
Art. 4: Scutirile şi facilităţile fiscale se acordă potrivit legislaţiei în vigoare.
Art. 5: Direcţia Economică, Direcţia Arhitect Şef, Direcţia Financiar Contabilitate şi
Administrativ, Muzeul Literaturii Române Iaşi, şi Compartimentul Relaţii Publice vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6: Compartimentul Relaţii Publice va transmite copie de pe prezenta hotărâre celor
enumeraţi la art. 5 şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.
Art. 7: Compartimentul Relaţii Publice va aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre prin
afişare la sediul instituţiei şi prin publicare într-un cotidian local.
Dată astăzi 24.04. 2008
PREŞEDINTE,
ing. LUCIAN FLAIŞER
tehnored. crenguta lungu/taxe2007/2 ex.

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 163/24.04. 2008
Nr.
crt.

TAXE
Cuantum taxe, conform
pentru eliberarea certificatelor,
Codului Fiscal pentru anul fiscal 2008
avizelor şi autorizaţiilor
-lei A. În domeniul constructiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de
suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel :
Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în
1.
funcţie de suprafaţa pentru care se solicită :
Pentru mediul urban
Suprafaţa terenurilor pentru care se solicită
certificatul:
A. Până la 150 m2
4,00
2
2
B. Între 151 m şi 250 m inclusiv
6,00
C.Între 251 m2 şi 500 m2 inclusiv
8,00
D. Între 501 m2 şi 750 m2 inclusiv
9,00
E. Între 751 m2 şi 1000 m2 inclusiv
12,00
F. Peste 1000 m2
12,00+0,01 RON/ m2
pentru ce depăşeşte
supr.de 1000 m2
Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa
prevăzută pentru mediul urban
Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări
2.
necesare
studiilor
geotehnice,
ridicărilor
topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor,
sondelor de gaze şi petrol, precum şi alte
7,00
exploatări taxa datorată pentru fiecare m2
Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru
3.
chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere
situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi
pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de
7,00
afişaj, firmelor şi reclamelor taxa datorată pentru
fiecare m2
Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările
4.
de racorduri şi branşamente la reţele publice de
apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică,
telefonie şi televiziune prin cablu taxa datorată
10,00
pentru fiecare instalaţie
Pentru avizarea certificatului de urbanism de
5.
către comisia de urbanism şi amenajarea
teritoriului sau de structurile de specialitate din
13,00
cadrul Consiliului Judeţean Iaşi
B
Pentru eliberarea altor autorizaţii şi certificate decât cele prevăzute la lit. A, precum şi pentru
viza anuală sau trimestrială a acestora.
Pentru eliberarea de copii heliografice de pe
1.
planuri cadastrale sau alte asemenea planuri
deţinute de către Consiliul Judeţean Iaşi, pentru
27,00
fiecare m2 de plan:
 la scara 1: 500
 la scara 1: 1000
 la scara 1: 2000

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 163/ 24.04. 2008

TAXE
de vizitare a expoziţiilor organizate în incinta obiectivelor (muzee, case memoriale,
monumente istorice) aflate în administrarea Muzeului Literaturii Române
 Taxa de vizitare a expoziţiilor permanente – 2,80 lei /persoană
 Taxa de vizitare a expoziţiilor temporare şi a expoziţiilor din camera de rarităţi a
Muzeului V. Pogor – 2,80 lei/persoană
 Pentru grupuri de peste 12 persoane (elevi, studenţi, pensionari), taxa pentru
vizitarea expoziţiilor permanente – 1,40 lei/persoană
 Pentru grupuri de peste 12 persoane (elevi, studenţi, pensionari), taxa pentru
vizitarea expoziţiilor temporare şi a expoziţiilor din camera de rarităţi a Muzeului V.
Pogor – 1,40 lei/persoană
 Se acordă scutiri de la plata taxei percepute pentru vizitarea obiectivelor, în
completarea celor prevăzute de lege şi următoarelor categorii:
- persoanelor cu handicap ;
- preşcolarilor ;
- copiilor din casele de asistenţă socială ;
- lucrătorilor actuali şi pensionarilor din reţeaua muzeală naţională;
- membrilor Uniunii Scriitorilor;
- membrilor Societăţii Culturale Junimea ’90;
- persoanelor prevăzute în contractele de colaborare încheiate între Muzeul
Literaturii Române şi alte instituţii sau societăţi comerciale.

