
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA     PROIECT 

                   

HOTĂRÂRE 

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

aferent anului 2016 al Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

Având în vedere: 

 - raportul nr. ______/__________ al Direcţiei economice, buget privind  

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

2015 al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; 

 - prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

 - prevederile Legii nr.334/2002 Legea bibliotecilor republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 - prevederile Legii nr.227/10.09.2015 privind Codul Fiscal; 

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, modificată şi completată; 

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

public, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările; 

 - prevederile H.G. nr.846/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de 

intrare la spectacole; 

 - 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 O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele 

de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr. 70/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - prevederile Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lurcratilor de construcţii, 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 coroborate cu art. 115 alin. (1), lit „c”  din 

Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi 

completată 

 



 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1.Începând cu 01.01.2016 se aprobă taxele şi tarifele locale stabilite în 

anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, care fac parte 

integrată din prezenta hotărâre. 

 Art.2.Taxele şi tarifele locale aprobate prin prezenta hotărâre vor constitui 

conform prevederilor legale, venituri pentru anul 2016 la bugetul propriu al Consiliului 

Judeţean Dâmboviţa. 

 Art.3.Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de  01.01.2016. 

            Art.4.Începând cu 01.01.2016 se abrogă orice alte dispoziţii cuprinse în hotărârile 

adoptate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa, contrare prezentei. 

 Art.5.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Arhitectul Şef, 

Direcţia Generală Infrastructură Locală, Direcţia Economică, Buget, Centrul Judeţean de 

Cultură Dâmboviţa, Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Dâmboviţa, 

Complexul Muzeal „Curtea Domnească”, Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu 

Apă şi Canalizare Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu”, Camera 

Agricolă Judeţeană Dâmboviţa, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, Direcţia Publică 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dâmboviţa 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 ________________ 


