
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA     PROIECT  

                  

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 

236/28.11.2014 privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale care se constituie venituri la 

bugetul aferent anului 2015 al Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Având în vedere: 

 - raportul nr.  al Direcţiei economice, buget pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 236/28.11.2014 privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale 

care se constituie venituri la bugetul aferent anului 2015 al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; 

 - prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată; 

 - prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi completată; 

 - prevederile H.G. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele 

şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 

fiscal 2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - rapoartele comisiilor de specialitate; 

- prevederile art. 12, alin. (2), lit. „c” şi art. 45 alin. (2) lit. „c” din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

 - prevederile art. 91, alin. (1), lit. „b”, alin. (3) lit. „c”, din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată. 

 În temeiul art. 97, alin (1) şi art. 98 coroborat cu art. 115 alin. (1), lit „c”  din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Anexa nr. 13 la Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 236/28.11.2014 

privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale care se constituie venituri la bugetul aferent anului 

2015 al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, se modifică conform Anexei, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

 Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Economică, 

Buget, Serviciul Public Judeţean Salvamont, Complexul Muzeal „Curtea Domnească” şi 

Serviciul Administraţie Publică, Secretariat şi Relaţii cu Publicul, care o va comunica celor 

interesaţi.        

    

                                        AVIZAT PROIECT HOTĂRÂRE    

                PREŞEDINTE                SECRETARUL JUDETULUI 

   conf. univ dr. Ţuţuianu Adrian                            dr. Ivan Vasile Ivanoff  

 

 

 

Nr._________ 

Data ________________ 

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 



DIRECŢIA ECONOMICĂ,BUGET 

Nr.  

 

 

                                                                RAPORT 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.236/28.11.2014 

privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale care se constituie venituri la bugetul aferent anului 

2015 al Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

                                     

Prin Hotărârea de Consiliul Judeţean  urmează să se  aprobe schimbarea denumirii 

Serviciului Public Judeţean Salvamont Dâmboviţa în Serviciului Public Judeţean Salvamont-

Salvaspeo Dâmboviţa , care îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile Legii 

nr.402/2006 . În zona montană a judeţului sunt consemnate următoarele peşteri : peştera 

Ialomiţei, 3 peşteri în zona Rătei, 3 peşteri în zona Cheile Tătarului, 2 avene (puţuri naturale) în 

zona Piciorul Babelor şi peştera Pustnicului aflată în apropierea peşterii Ialomiţei. În vederea 

desfăşurarii activităţii de salvare în mediul subteran se propune introducerea unei taxe pentru 

asistenta tehnica de specialitate in mediul subteran în cuntum de 500 lei/zi/salvator .  

La fundamentarea acestei taxe s-au avut în vedere următoarele considerente: 

-dezvoltarea turistică a zonei, concretizată prin creşterea semnificativă a turiştilor pentru 

peştera Ialomiţei; 

-cheltuielile pe care instituţia le face pentru activitatea de salvare în mediul subteran, şi 

anume : 

          a) -indemnizaţia de patrulare în sumă de 50 lei/zi, cuantum aprobat prin HCJD 

nr.134/2010; 

          b) -alocaţia de hrană (barem minim la nivelul pentru sportivii de performanţă) în 

sumă de 55 lei/zi, conform HG nr.77/2003; 

          c) -dotarea cu echipament şi uniforme conform baremului minim stabilit prin 

Legea 402/2006,republicată privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare 

din mediul subteran speologic, în sumă minimă, estimată la valoarea de 104.000 lei , la care se 

adaugă şi dotarea tehnică necesară cu maşini şi echipament pentru suprafaţă în sumă de 361.000 

lei. 

Taxa se va putea încasa direct şi de către membrii echipelor salvamont-salvaspeo după 

prestarea serviciilor şi va fi depusă numerar sau prin virament în contul instituţiei . 

Având în vedere aspectele prezentate, vă supunem analizei şi aprobării modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.236/28.11.2014 privind aprobarea 

taxelor şi tarifelor locale care se constituie venituri la bugetul aferent anului 2015 al Consiliului 

Judeţean Dâmboviţa, prin introducerea în anexa nr.13 a punctului nr.4 reprezentand „taxă pentru 

asistenţă tehnică de specialitate în mediul subteran în cuantum de 500 lei/zi/salvator in mediul 

subteran”.  

 

Director executiv,             Şef serviciu, 

ec. Demenescu Mariana       Ec. Gagiu Angela 

 

 
                                                                                           Întocmit, 

                                                                                 ec. Leotescu Corina           

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        ANEXĂ  

                                                                                                        la Hotărârea nr.             /2015 

 

 

TARIFE 

aplicate de Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO Dâmboviţa 

 

 

 

 

1. Taxă de însoţire grupuri:  

 

a) 10 lei/zi/persoană pentru trasee de agrement;  

b) 15 lei/zi/persoană pentru trasee de dificultate medie;  

c)    30 lei/zi/persoană pentru trasee de dificultate mare sau unde trebuie folosite 

materiale şi tehnică specifice; 

 

 

2. Taxă  pentru  prestări  servicii  şi  asistenţă  tehnică  de  specialitate  în  caz  

de concursuri, tabere, drumeţii şi acţiuni recreative montane:  

 

a)   100 lei/zi/salvamontist 

 

 

3.  Taxă ajutor/salvare pentru traseele închise temporar: 

 

a)   100 lei taxă ajutor/salvare pentru traseele închise temporar şi transportul la prima 

unitate spitalicească, la care se adaugă cheltuielile efectuate de echipa de salvare 

 

4. Taxă pentru asistenţă tehnică de specialitate în mediul subteran: 

 

a) 500lei/zi/salvator în mediul subteran 

 

 


