CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA NR. 164
privind taxele speciale si tarifele pentru anul fiscal 2009;

Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere Nota de fundamentare a Direcţiei Economice nr. 2742/09.04.2008
privind propunerile de tarife pentru anul fiscal 2009;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2193/17.03.2004 privind aprobarea
regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice,
republicata;
Având în vedere prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile Legii 353/2007 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea
activitatii de impresariat artistic;
Având în vedere prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor si drepturile
conexe, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor
terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat;
Având în vedere Criteriile nr. 2.665/1C/311 din 1992, cu modificările şi completările
ulterioare, privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale
cu capital de stat;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1454/2004 privind aprobarea
criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea
tipologiei structurilor de vânzare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 125/2005 privind
aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Comisiei socio-economică de
examinare şi avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare;
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. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, modificata si completata;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Transportului nr. 571/1997 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi
panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere,
modificata si completata;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
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 Consiliului Judeţean Iaşi nr. 197/21.12.2004
privind înfiinţarea Direcţiei Judeţene de Pază şi Ordine Iaşi, completată şi modificată ;
Având în vedere adresa Direcţiei Organizare, Resurse Umane, Informatizare nr.
432/24.03.2008;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1507/12.12.2007 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară , garantat în plată ;
Având în vedere prevederile Legii nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă ,
actualizată şi republicată ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 10/30.01.2007, privind nivelul
salariilor de bază şi a altor sporuri ale personalului salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 24/2000;
Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată;
În temeiul art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă taxele speciale şi tarifele pentru anul fiscal 2009, conform Anexelor nr.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10, 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 hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului
Judeţean Iaşi nr. 151/2007;
Art. 4. Încasarea taxelor speciale şi a tarifelor prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7,8 , 9 si 10, se va face în conturi deschise potrivit legislaţiei în vigoare ;
Art. 5. Scutirile se acordă potrivit legislaţiei în vigoare;
Art. 6. Direcţia Economică, Direcţia Financiar Contabilitate şi Administrativ, Direcţia
Judeţeană de Pază şi Ordine, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, Serviciul Public de
Administrare a Drumurilor Judeţene Iaşi, Biblioteca Judeţeană Gheorghe Asachi Iaşi,
Filarmonica de Stat Moldova Iaşi, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Iaşi, Teatrul pentru Copii şi Tineret Luceafărul Iaşi, Compartimentul Relaţii
Publice din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri;
Art. 7. Compartimentul Relaţii Publice va transmite copie
enumeraţi la art. 6 şi Institutiei Prefectului Judeţului Iaşi;

de pe prezenta celor

Art. 8. Compartimentul Relaţii Publice va aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre
prin afişare pe site-ul şi la sediul instituţiei precum şi prin publicare într-un cotidian local.
Dată astăzi 24.04.2008
PREŞEDINTE,
ing. Lucian FLAIŞER

Anexa nr. 1 la HCJ nr. 164/24.04.2008

TAXE PENTRU SERVICII DE STARE CIVILĂ ŞI EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

1. Taxe pentru efectuarea de verificări în registrele de stare civilă a solicitantului şi
eliberarea de adeverinţă în acest sens _____
20,00 lei

2. Taxe pentru eliberarea unor dovezi, la cererea persoanelor fizice, prin care se solicită
menţiunile înscrise pe marginea actelor de stare civilă
30,00 lei

Anexa nr. 2 la HCJ nr. 164/24.04.2008

TAXE PENTRU ELIBERĂRI DE ÎNSCRISURI
DIN ARHIVA CONSILIULUI JUDEŢULUI IAŞI

1. Taxe pentru eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte existenţa unui înscris în
arhivă care priveşte persoana fizică sau juridică respectivă_____
___ 3,50 lei.

2. Taxe pentru eliberarea unui certificat din care să rezulte conţinutul general al unui
înscris existent în arhivă_________________
__________________ 4,80 lei.

3. Taxe pentru eliberarea unor copii de pe înscrisurile existente în arhivă şi certificarea
exactităţii acestora:
 pentru fiecare pagină format A4_____
__ ___ ___________ 5,30 lei.
 pentru fiecare planşă sau schiţă care depăşeşte pag. format A4__ 10,40 lei.
4. Taxe pentru eliberarea unor copii (tip xerox) privind informaţii de interes public şi
certificarea exactitatii acestora:
 pentru fiecare pagină format A4
0,15 lei
0,30 lei
 pentru fiecare pagină format A3
 pentru fiecare pagină format A5
0,10 lei.

Anexa nr. 3 la HCJ nr. 164/24.04.2008
TAXE SPECIALE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR (URBANISM)
Nr.
Crt.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TAXE
avize, acorduri, certificate, documentaţii, valorificare hărţi şi
planuri
Taxă de consultanţă a documentaţiilor tehnice, de urbanism şi
amenajarea teritoriului şi a celorlalte reglementări urbanistice care au stat
la baza emiterii Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare.
Taxă de consultanţă a planurilor topografice pe un trapez cu suprafaţă
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:
- jud. Iaşi, ed. 1992, sc. 1: 200000
- mun. Iaşi, ed. 1991, sc. 1: 10000
Taxe formulare tipizate:
F 1 – cerere Certificat Urbanism
F 7 – cerere prelungire Certificat Urbanism
F8.1;F8.2;F8.3;F8.4;F8.5 – Fişă tehnică
F9 – cerere Autorizaţie Constr./Desfiinţare
F14 – cerere prel. Autorizaţie Constr/Desf. Anexa Anexa C.U. (extras
P.U.G. + R.L.U.)
Taxă pentru avizul structurii de specialitate din Consiliul Judeţean Iaşi.
Taxă pentru avizul Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
(P.U.G., P.U.Z., P.U.D, etc.)
Taxă pentru emiterea Acordului Unic
Taxă pentru obţinerea de avize în numele solicitantului, prin ghişeul unic
Taxă pentru Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi
Taxă aviz “Comisie pentru implantarea structurilor de vânzare cu
amănuntul cu suprafaţă mare”
Taxa pentru verificare şi avizare documentaţii elaborate în baza H.G.
834/1991
Taxa pentru emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate
asupra terenului.

TAXE
-Lei25,00
2,50
25,00
30,00
38,00
50,00
30,00
80,00
5,00
2,00
2,00
10,00
2,00
16,00
50,00
16,00
10,00
16,00
16,00
50,00
80,00

Anexa nr. 4 la HCJ nr. 164/24.04.2008
TARIFE
pentru eliberarea avizului prealabil şi/sau autorizaţiei speciale de transport

Nr.
crt.

Denumire

Unitate de calcul
(lei la cursul zilei)

1

Eliberare aviz prealabil şi/sau autorizaţie specială de
transport (unitate de calcul: lei/operaţie)
1a. la cerere
- în regim normal
- în regim de urgenţă
1b. la constatarea lipsei autorizaţiei speciale pe traseu
- la depăşire de greutate sau gabarit
- la depăşire de greutate şi gabarit
Depăşirea limitelor de greutate şi gabarit
2.1. Greutate totală (unitate de calcul: lei/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
2.2. Depăşirea greutăţii pe axa simplă (unitate de calcul:
lei/tona axa xkm)
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 :
lei/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
2.4. Depăşirea greutăţii pe axa triplă (unitate de calcul:
lei/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

Lei/operaţie

2

*

Taxa
- EURO-

31,09
41,39
41,39
82,85
Lei/tone brute x Km
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
Lei/tone axa x Km
0,010
0,013
0,018
0,024
0,031
0,042

Lei/tone axa x Km

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

Lei/tone axa x Km
0,012
0,014
0,017
0,020
0,029
0,033
0,045

Lei/tone axa x Km
2.5 Depăşirea lungimii (unitate de calcul : lei/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 : lei/tona
axa x km)

3

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 : lei/operaţie)

0,024
0,029
0,042
0,059
0,088
0,117
0,176
0,060
Lei/tone axa x Km
0,029
0,042
0,059
0,088
0,147
0,235
0,353
0,117
Lei/operaţie

11,760

* Notă :
 Se aplică numai în cazul unor transporturi excepţionale, respectiv pe traseele determinate numai în baza
unui proiect de transport întocmit de către o unitate de specialitate agreată de Agenţia Naţională a
Drumurilor, în cazul celor depistate în parcurs pe reţeaua internă şi la ieşirea din România, tariful din
cele două intervale respective se aplică majorat cu 100%. Sunt scutite de plată unităţile bugetare din
reţeaua drumurilor publice, ale Ministerului de Interne, ale Ministerului Apărării Naţionale precum şi
unităţile bugetare de asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe).
 Eliberarea autorizaţiilor se va face de către Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judeţene
Iaşi.

Anexa nr. 5 la HCJ nr. 164/24.04.2008
TAXE SPECIALE* SI TARIFE
pentru eliberare de acorduri şi autorizaţii, închirieri de suprafeţe
din ampriza şi zona de siguranţă a drumurilor judeţene

Nr.
crt.
1

2

3

1

2

3

4

5

Documentul

Cuantum

TAXE SPECIALE*:
ACORD PREALABIL
- fără deplasare în teren
- cu deplasare în teren
AUTORIZAŢIE DE EXECUŢIE
- fără deplasare în teren
- cu deplasare în teren
TAXE PENTRU ELIBERARE AVIZ DE PRINCIPIU
- persoane fizice
- persoane juridice
TARIFE:
CONDUCTE PENTRU GAZE, DERIVATE
ŞI ALTE PRODUSE PETROLIERE
- subtraversare drum pietruit
- subtraversare drum modernizat
INSTALAŢII DE CONDUCTE ÎN LUNGUL
DRUMULUI
- în ampriză
- în spaţiul de siguranţă aerian
- în spaţiul de siguranţă subteran
- pe pod-trotuar-suprastructura
CONDUCTE PENTRU APĂ, IRIGAŢII, ABURI CONDUCTE DE
EVACUARE A APELOR
- subtraversare drum pietruit
- subtraversare drum modernizat
- traversare drum pietruit
- traversare drum modernizat
INSTALAŢII DE CONDUCTE ÎN LUNGUL DRUMULUI
- în ampriză
- în spaţiul de siguranţă- aerian
-în spaţiu de siguranţă- subteran
- pe pod-trotuar-suprastructura
CONDUCTORI ELECTRICI, TELEFONICI etc.
DRUMURI PIETRUITE
- subtraversare
- traversare aeriană
DRUMURI MODERNIZATE
- subtraversare
- traversare aeriană
INSTALAŢII DE CONDUCTORI ÎN LUNGUL DRUMULUI
- pod-trotuar-suprastructura
- amplasare stîlpi în ampriza drumului
- conductori electrici, telefonici în spaţiu de siguranţă
CĂI FERATE INDUSTRIALE, LINII TRAMVAI (ML)
TRAVERSARE DRUM
- drum pietruit
- drum modernizat
INSTALARE ÎN SPAŢIUL DE SIGURANŢĂ
INSTALARE ÎN AMPRIZĂ

104,20 lei
228,70 lei
113,60 lei
237,60 lei
63,60 lei
144,20 lei

46,20 lei
76,50 lei/m
153,30 lei/m
76,50 lei/m
46,20 lei/m
383,20 lei/m
30,60 lei/m
61,30 lei/m
61,30 lei/m
122,60 lei/m
122,60 lei/m
61,30 lei/m
30,60 lei/m
30,60 lei/m

27,60 lei/m
27,60 lei/m
55,10 lei/m
27,60 lei/m
68,70 lei/m
412,20 lei/buc
0,45 lei/m

574,50 lei/m
1149,10 lei/m
459,70 lei/m
957,40 lei/m

6

LOCURI DE PARCARE ÎN FOLOSINŢA UNITĂŢILOR DE
DESERVIRE PE DRUMURI JUDEŢENE
PANOU PUBLICITAR (SUPRAFAŢA MINIMĂ+1m împrej.)
- faţa vizibilă (mp)
- faţa vizibilă luminoasă (mp)
SPAŢII CU DESTINAŢIE COMERCIALĂ, ACCESE LA STAŢII
DISTRIBUŢIE CARBURANŢI, HOTELURI, DEPOZITE EN GROS

7

8

63,60 lei/m2
46,20 lei/m2
91,90 lei/m2
53,00 lei/m2

Nota :



Eliberarea autorizaţiilor se va face de către Serviciul Public de Administrare a
Drumurilor Judeţene Iaşi.
*
De veniturile realizate din încasarea taxelor speciale beneficiază Serviciul Public de
Administrare a Drumurilor Judeţene Iaşi pentru lucrări de investiţii reprezentând
tronsoane de drumuri, noi dotări tehnice, lucrări de reparaţii şi modernizări, studii şi
lucrări de proiectare privind extinderea şi modernizarea reţelei de drumuri locale.

Anexa nr. 6 la HCJ nr. 164/24.04.2008
TARIFE
pentru serviciile oferite de Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi” Iaşi
şi filialele ei
Nr.
crt.

Denumire

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

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

Scanare/fotografiere
Prelucrare imagini scanate
Inscripţionare CD/DVD*
Tehnoredactare
Realizare afişe
Realizare invitaţie
Listări legislaţie din programul LEX EXPERT
Activităţi bibliografice complexe, bibliografii la cerere,
cu grad înalt de dificultate, webliografii
Împrumut interbibliotecar (expediere prin poştă)
Lucrări de legătorie
- laminare A4
- legare cu arc
- restaurare volum
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)**
- copii, tineri până la 18 ani, pensionari, şomeri
- alte categorii de utilizatori

Cuantum
0,20 lei/pagina format A4
0,40 lei/pagina format A3
0,20 lei/pagina format A4
0,30 lei/pagina format A4
0,40 lei/pagina format A4
0,60 lei/pagina format A4
0,7 lei/pagina format A4
1,00 leu/pagina format A4
1,50 lei/pagina format A4
2,50 lei/pagina format A4
1,00 leu/imagine
1,00 leu/imagine
2,00 lei
3,00 lei/pagina
5,00 lei
3,00 lei
0,20 lei/pagina
0,20 lei/referinţă
Contravaloarea taxelor poştale şi de expediţie
1,50 lei
5,00 lei/volum
5,00 lei/volum
5% din valoarea actualizată a documentului

Gratuit
2,00 lei

Emitere duplicat/înlocuire permis pierdut/deteriorat
2,00 lei
(pentru toate categoriile de utilizatori)
Organizarea/moderarea/coordonarea unor manifestări
15,00 lei ora
culturale la cerere***
Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata
unei sume aplicate gradual, până la 50% din valoarea de achiziţie din anul precedent.
Distrugerea sau pierderea documentelor, bunurilor culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin
recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor,
actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă
de preţul astfel calculat.**
Închiriere spaţiu de expunere şi publicitar
Vitrine: 1,00 leu/mp/zi
Simeze: 1,00 leu/mp/zi
Panouri: 1,00 leu/mp/zi

20.

Închiriere aparatură electronică în incinta bibliotecii
- Videoproiector
- Calculator
- Aparat foto
- Aparatură AV

30,00 lei/ora
10,00 lei/ora
10,00 lei/ora
6,00 lei/ora

*
În conformitate cu Legea nr. 8/1996, modificată şi completată, privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
** În conformitate cu Legea bibliotecilor nr. 334/2002, modificată şi completată.
*** Acţiunile culturale realizate în parteneriat vor beneficia de gratuitate, ca urmare a faptului că şi Biblioteca
Judeţeană “Gheorghe Asachi” Iaşi îşi desfăşoară activităţile în regim gratuit în spaţiile instituţiilor partenere.

Anexa nr. 7 la HCJ nr. 164/24.04.2008

TARIFE
de intrare la spectacolele şi programele de sală la Filarmonica de Stat “ MOLDOVA” Iaşi

Nr.
Crt.
I
a.
1.a

2.a

3.a

b
1.b

2.b

II

Denumire

Cuantum

Bilete şi abonamente spectacole
Concerte vocal simfonice şi simfonice
Concerte extraordinare
– categoria A
– categoria B
– categoria C

25,00 lei
17,00 lei
16,00 lei

Condiţii obişnuite
– categoria A
– categoria B
– categoria C

16,00 lei
13,00 lei
12,00 lei

Abonamente *
– categoria A
– categoria B
– categoria C

13,00 lei
12,00 lei
11,00 lei

Concerte corale, camerale şi recitaluri
Concerte extraordinare
– categoria A
– categoria B
– categoria C

17,00 lei
16,00 lei
13,00 lei

Condiţii obişnuite
– categoria A
– categoria B
– categoria C

13,00 lei
12,00 lei
11,00 lei

Programe de sală 2009

12,00 lei

* Abonamentele se eliberează pentru un număr de minim zece spectacole
- Pentru copii, elevi, studenţi, pensionari şi militari în termen, tarifele de intrare la spectacolele şi
programele de sală se vor reduce cu 50%.

Anexa nr. 8 la HCJ nr. 164/24.04.2008

TAXE SPECIALE SI TARIFE
pentru realizarea de venituri extrabugetare la nivelul Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi

Valoare taxa/tarif
A. TAXE:
Taxă pentru cursuri, inclusiv cele de perfecţionare
200,00 – 400,00 lei/curs
(funcţie de specificul şi durata cursului)
Taxă de participare pentru meşterii olari invitaţi
150,00 – 400,00 lei/participant
la Târgul de ceramică tradiţională „Cucuteni5000” (funcţie de cantitatea şi valoarea mărfii)
B. TARIFE PENTRU SERVICII PRESTATE PENTRU TERŢE PERSOANE:
Tehnoredactare materiale publicitare pentru
acţiuni culturale (conform contractului)
Filmări video la diverse manifestări (conform
contractului)
Copieri filme video
Inscripţionări CD-uri
Inscripţionări DVD-uri
Montaj film video, transpunere pe casetă video,
CD, DVD, etc. (conform contractului)
Editare de albume audio pe orice tip de suport
(conform contractului)
Proiecte tipografice ( afise, pliante, diplome,
invitatii, cataloage, etc.)
Fotografieri si realizari de banca de imagine
Închiriere de costume naţionale
Consiliere pe probleme de cultură populară
tradiţională
Consiliere pentru organizarea unor manifestări
Organizare expoziţii (artă populară, pictură naivă,
foto, conform contractului)

2,50 lei/min
200,00 lei/oră
20,00 lei/oră
9,00 lei/buc
17,00 lei/buc
30,00 lei/min
275,00 – 400,00 lei/buc
130,00 lei/ora
6,50- 15,00 lei/buc
20,00 lei/buc/zi
120,00 lei/oră
170,00 lei/oră
500,00-1000,00 lei

Anexa nr. 9 la HCJ nr. 164/24.04.2008

TARIFE
de intrare la spectacolele şi programele de sală la Teatrul pentru Copii şi Tineret
Luceafărul Iaşi

Tarife de intrare la spectacolele şi programele de sală la
Teatrul pentru Copii şi Tineret Luceafărul Iaşi
Bilete de spectacol pentru Sala Mică şi Sala « Atelier »
Bilete de spectacol pentru Sala Mare

Cuantum
3,50 lei/persoană
4,50 lei/persoană

Anexa nr. 10 la HCJ nr. 164/24.04.2008
Tip
post
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
F2
G1
G2
OP1
OP2

Specificaţii post
Serviciul se execută pe timp de zi şi de noapte, în ture de 12
ore, în zilele calendaristice (în medie 730 ore lunar). Postul
este înarmat.
Serviciul se execută pe timp de zi şi de noapte, în ture de 12
ore, în zilele calendaristice (în medie 730 ore lunar). Postul
este neînarmat.
Serviciul se execută pe timp de zi şi de noapte, în ture de 8
şi 10 ore, în zilele calendaristice (în medie 547,5 ore lunar).
Postul este înarmat.
Serviciul se execută pe timp de zi şi de noapte, în ture de 8
şi 10 ore, în zilele calendaristice (în medie 547,5 ore lunar).
Postul este neînarmat.
Serviciul se execută pe timp de zi şi de noapte, în ture de 8
şi 9 ore, în zilele calendaristice (în medie 517 ore lunar).
Postul este înarmat.
Serviciul se execută pe timp de zi şi de noapte, în ture de 8
şi 9 ore, în zilele calendaristice (în medie 517 ore lunar).
Postul este neînarmat.
Serviciul se execută pe timp de zi şi de noapte, în ture de 8
ore, în zilele calendaristice (în medie 486,66 ore lunar).
Postul este înarmat.
Serviciul se execută pe timp de zi şi de noapte, în ture de 8
ore, în zilele calendaristice (în medie 486,66 ore lunar).
Postul este neînarmat.
Serviciul se execută pe timp de zi şi de noapte, în ture de12
ore, în zilele calendaristice (în medie 365 ore lunar). Postul
este înarmat.
Serviciul se execută pe timp de zi şi de noapte, în ture de 12
ore, în zilele calendaristice (în medie 365 ore lunar). Postul
este neînarmat.
Serviciul se execută pe timp de noapte, în ture de 8 ore, în
zilele calendaristice (în medie 243,33 ore lunar).Postul este
înarmat.
Serviciul se execută pe timp de noapte, în ture de 8 ore, în
zilele calendaristice (în medie 243,33 ore lunar). Postul este
neînarmat.
Serviciul se execută pe timp de zi, în ture de 8 ore, în zilele
lucră toare (în medie 170 ore lunar). Postul este înarmat
Serviciul se execută pe timp de zi, în ture de 8 ore, în zilele
lucră toare (în medie 170 ore lunar). Postul este neînarmat
Serviciul se execută pe timp de zi şi de noapte, în ture de 12
ore, în zilele calendaristice (în medie 730 ore lunar). Postul
este înarmat.
Serviciul se execută pe timp de zi şi de noapte, în ture de 12
ore, în zilele calendaristice (în medie 730 ore lunar). Postul
este neînarmat.

Cuantum
(lei/agent)
1992
1845
2023
1877
2031
1884
2039
1892
2086
1939
2180
2033
1898
1752
2103
1947

