
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA     PROIECT 

   

                 

HOTĂRÂRE 

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                   al Direcţiei economice, buget privind  aprobarea taxelor şi 

tarifelor locale care se constituie venituri la bugetul aferent anului 2014 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.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- 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 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.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 Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, 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; 

 -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.Începând cu 01.01.2014 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 2015 la bugetul propriu al Consiliului 

Judeţean Dâmboviţa. 

 Art.3.Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de  01.01.2015. 

            Art.4.Începând cu 01.01.2015 se abrogă orice alte dispoziţii cuprinse în hotărârile 

adoptate de Consiliul Judeţan Dâmboviţa, contrare prezentei. 

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

Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Buget, Serviciul Public Judeţean de Turism, 

Tineret şi Sport Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, Serviciul Public 

Judeţean Salvamont, 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, Serviciul public Judeţean de Pază şi protecţie 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.                  /II/B/ 

 

RAPORT 
privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale care se constituie ca venituri la  

bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa pentru anul fiscal 2015 

 

Conform art 5 din Legea 273/2006  privind finaţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, veniturile bugetare locale se constituie din: 

- venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, cote defalcate din impozitul pe venit; 

- sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

- subvenţii primite de la bugetul de stat; 

- donaţii şi sponsorizări. 

- sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi 

prefinanţări. 

Propunerile de impozite şi taxe pentru anul 2015 ale direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Judeţean Dâmboviţa şi ale serviciilor subordonate sunt urmatoarele: 

Direcţia generală infrastructură locală, ca urmare a actelor normative în vigoare, percepe o serie 

de de taxe şi tarife pentru: 

- utilizare suprafeţe de teren din zona drumurilor judetene; 

- utilizarea cântarului la solicitarea beneficiarului; 

- eliberare licenţe de transport; 

- eliberare avize şi acorduri de lucru în vederea amplasării construcţiilor în zona drumurilor 

judeţene; 

- utilizare drumuri de către autovehicule cu mase şi/sau care depăşesc limitele legale; 

- lucrări de proiectare, asistenţă tehnică şi elaborări documentaţii. 

Pentru anul 2015 se propune menţinerea la nivelul anului 2014 a tarifele de eliberare a licenţei pentru 

transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale şi actualizarea restului de taxe cu un 

procent de 0,95% reprezentând rata inflaţiei aferentă perioadei iulie 2013-iulie 2014(anexa nr1-5). 

Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului (anexa nr.6-7) propune pentru anul 2015 menţinerea 

taxelor şi tarifelor la nivelul anului 2014, cu excepţia uramătoarelor tarife percepute ,: 

- multiplicări planşe desenate format A0 , de la 62 lei/exemplar la 63 lei /exemplar; 

- asistenţa tehnică la cererea consiliilor locale şi a aparatului propriu al acestora, de la 100 lei la 

101 lei, în cazul deplasării cu mijlocul de transport al beneficiarului, respectiv de la 137 lei la 138 lei când 

deplasarea se efectuează cu mijlocul de transport al Consiliului Judeţean Dâmboviţa< 

- taxe pentru emiterea punctului de vedereal Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului şu 

Urbanism (C.T.A.T.U); 

- taxă pentru emiterea avizului tehnic al Arhitectului şef la documentaţiile de Urbanism şi 

amenajarea teritoriului 

Direcţia juridică, contecios, coordonare administraţie publică locală propune menţinerea taxelor 

şi tarifelor la nivelul anului 2014, (anexa nr. 8). 

Complexul muzeal “Curtea Domneasca” propune menţinerea tarifelor la nivelul anului 2014  

(anexa nr. 9). 

Fata de anul 2014, Centrul Judeţean de Cultură (anexa nr.10): 

- menţine taxele neschimbate pentru Secţiunea educaţională, Compartiment Şcoala Populară de 

Arte; 

- pentru Secţiunea muzicală, se propune majorarea preţului biletelor pentru concertele susţinute 

de Orchestra simfonică “Muntenia”, cu 1-2 lei; 

- la Secţiunea conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, s-au stabilit taxe pentru activităţi 

noi , conform Cap.IV, art.21(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, cum ar fi: 

              - tabere şi ateliere de creaţie; 

              -eliberare atestate meşteri populari; 



              - proiect cultural “Să fi mai bun, să şti mai multe” 

-   la Compartimentul documentare, s-au redus taxele percepute pentru : 

          -copiere xerox de la 0,70 lei la 0,25 lei 

          -căutare documente în arhivă de la 17 lei/zi la 5 lei/zi pentru un număr de 15 dosare consultate   

Camera Agricolă Judeţeană Dâmboviţa(anexa 11) îşi asigură desfăşurarea activităţii din venituri 

proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat. Pentru anul 2015, se propune păstrarea tarifelor aprobate prin 

HCJD nr.250/2013. Totodată, dispar o serie de tarife cum ar fi: 

- tariful perceput pentru întocmirea dosarelor de plăţi pentru Măsura 141 “Sprijin pentru fermele 

agricole de semisubzistenţă”, tranşa 1, deoarece instumentul de finanţare 2007-2013 s-a încheiat şi astfel 

nu se mai elaborează proiecte  pe măsura 141; 

- participarea la târguri şi expoziţii, datorită faptului că nu s-au încasat niciodată aceste taxe; 

-organizarea de loturi demonstrative şi ferme pilot, deoarece loturile demonstrative sunt organizate de 

producătorii agricoli, iar fermele pilot nu se organizează.  

Biblioteca „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa propune menţinerea tarifelor la nivelul anului 

2014 (anexa nr. 12). 

Serviciul Public Judeţean Salvamont propune menţinerea tarifelor pentru însoţire grupuri  la 

nivelul anului 2014, iar taxa  pentru  prestări  servicii  şi  asistenţă  tehnică  de  specialitate  în  caz  de 

concursuri, tabere, drumeţii şi acţiuni recreative montane se percepe pentru un singur salvamontist şi este 

de 100 lei/zi (anexa nr.13). 

Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa menţine nivelul 

taxelor şi tarifelor la nivelul anului precedent, pentru a putea fi accesibile atât pentru persoanele fizice cât 

şi pentru persoanele juridice de pe raza judeţului. (anexa nr.14 - 16). 

Pentru anul 2015, se propune introducerea unui tarif unic, estimativ, în sumă de 2,8 lei/mc (TVA 

inclus) pentru servicii în domeniul canalizării (colectare, transport, epurare şi evacuare apă uzată de la 

utilizatori). Odată cu începerea operării în domeniul serviciului de canalizare, se va putea întocmi o bază 

reală de date tehnice şi economice , care va permite stabilirea , în viitor , a unui preţ cert. 

În acelaşi context preţul de furnizare apă potabilă pentru localităţile a căror sisteme de alimentare cu 

apă  sunt adminstrate de Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa sunt 

prezentate în anexa nr. 16 la prezentul  proiect de hătărâre. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte propune pentru 2015 o serie de tarife, aprobate de 

Comitetul Director şi avizate de Consiliul de Administraţie, care au fost stabilite în funcţie de costurile 

efectuării serviciilor respective, de consumul de materiale sanitare şi funcţionale, de calificarea şi 

pregătirea personalului de specialitate, de analiza pieţei de servicii medicale din judeţ, atât din mediul 

privat cât şi de stat, precum şi de nivelul tarifelor impuse de contractul cu CJAS D-ţa. Facem precizarea 

că la anumite servicii şi investigaţii paraclinice s-au menţinut preţurile de anul trecut, deoarece sunt 

analize cu o adresabilitate mare , venind astfel în sprijinul pacienţilor din judeţ (anexa nr.17). 

Serviciul Public Judeţean de Pază Dâmboviţa propune pentu anul 2015 un tarif de 1.736 

lei/agent/lună, pentru acoperirea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile (cheltuieli cu energia electrică, cu 

apa, cu căldura, carburanţi, înlocuire echipament uzat, etc.), (anexa nr. 18). 

Potrivit Legii nr 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, cu 

modificarile si completarile ulterioare, proiectul de hotărâre a fost afişat pe prima pagină a site-ului 

propriu, iar prin anunţul nr..........., Consiliul Judeţean Dâmboviţa a informat publicul interesat asupra 

organizării şedinţei de dezbatere publică referitoare la elaborarea acestui proiect de hotărâre. 

Pentru realizarea obiectivelor mai sus menţionate, în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 

privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, înaintăm Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

propuneri pentru noile taxe şi tarife locale ale compartimentelor de specialitate şi unităţilor subordonate, 

ce se vor constitui în anul 2015 ca venituri la bugetul propriu, taxe şi tarife analizate şi însuşite de 

Direcţia Economică, Buget. 

Director executiv, 

ec. Igescu Carmen Emilia 

 

                                              Întocmit 

                                                 ec. Cazacu Georgiana 


