A N E X A NR.1
la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr.____ din ____ 2011

CAPITOULUL I
TAXE PENTRU ELIBERAREA ACORDURILOR PREALABILE ŞI A AUTORIZAŢIILOR
PRIVIND AMPLASAREA ŞI EXECUŢIA UNOR OBIECTIVE ÎN ZONA DRUMURILOR
JUDEŢENE
Nr.
crt.
1.

Denumirea serviciului
Acord prealabil de amplasare şi execuţie în
zona drumurilor:
- fără constatare în teren
- cu constatare în teren:
a. cu mijloc de transport asigurat de
beneficiar
b. cu mijloc de transport asigurat de
administratorul drumului

2.

Autorizaţie de amplasare şi execuţie în
zona drumurilor:
- cu constatare în teren:
a. cu mijloc de transport asigurat de
beneficiar
b. cu mijloc de transport asigurat de
administratorul drumului
c. fără constatare în teren

3.

Pentru schimburi de soluţii în zona
drumurilor, efectuate de administratorul
drumului care comportă modificări ale
planurilor din documentaţia prezentată de
beneficiar se percepe în plus

Notă:

UM

Lei/UM

lei / acord

53

lei / acord

127

lei / acord

127+tariful legal
lei/km al mijlocului
de transport

lei / autorizaţie

198

lei / autorizaţie

lei / autorizaţie

198+ tariful legal
lei/km al mijlocului
de transport
114

lei / oră

20

Taxele prevăzute la pct. 1 – 3 din acest capitol nu se datorează de
către aşezămintele de cult şi instituţiile publice bugetare, de
asemenea pentru construcţia de locuinţe acestea se reduc cu 50 %.
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CAPITOLUL II
TAXE DE FOLOSINŢĂ A UNOR OBIECTIVE AMPLASATE PE TERENURILE
APARŢINÂND DRUMURILOR PUBLICE
Nr.
crt.
1.

2.

Denumirea serviciului
Conducte pentru gaze, ţiţei, derivate şi alte
lichide inflamabile:
- subtraversarea de drum pietruit
- subtraversarea de drum cu îmbrăcăminte
modernă (asfalt, beton de ciment, pavaj,
piatră cubică)
Instalaţii de conducte în lungul drumului:
- în ampriză
- în spaţiul de siguranţă - aerian
- subteran
Instalaţii de conducte în canalele tehnice
ale podurilor, pavajelor sau legate de
suprastructura ori infrastructura acestora
Conducte pentru apă, irigaţii, aburi,
conducte de evacuare a apelor, benzi
transportatoare, funiculare şi alte
construcţii asemănătoare:
drum pietruit:
- subtraversare
- traversare aeriană
drum modernizat (asfalt, beton de ciment,
pavaj, piatră cubică):
- subtraversare
- traversare aeriană
instalaţii de conducte în spaţiul de
siguranţă în lungul drumului:
- subterană
- aeriene
instalaţii de conducte în ampriza
drumului
instalaţii de conducte în canalele tehnice

UM

Lei/UM/an

ml
ml

20
20

ml
ml
ml

20
20
20

ml

20

ml
ml

18
18

ml
ml

18
18

ml
ml
ml

18
18
18

ml

18

ml
ml
ml

40
40
40

ale podurilor şi pasajelor sau legate de
infrastructura sau suprastructura acestora
3.

Cabluri electrice, telefonice, staţii de
estacade de susţinere sau alte construcţii
asemănătoare
- traversare aeriană
- subtraversare:
a. drum pietruit
b. drum cu îmbrăcăminte modernă
amplasarea de stâlpi:
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Nr.
crt.

4.

5.

Denumirea serviciului

UM

Lei/UM/an

- în ampriza drumului
- în spaţiul de siguranţă
instalaţii în canalele tehnice ale posurilor,
pasajelor sau legate de suprastructura sau
infrastructura acestora
Căi ferate industriale, linii de tramvai
traversare de drum:
a. drum pietruit
b. drum cu îmbrăcăminte modernă
c. instalare în spaţiul de siguranţă al
drumului
d. instalare în ampriza drumului
Alte construcţii pe ampriză, zona de
siguranţă sau alte terenuri aparţinând
drumurilor publice (parcări, construcţii cu
caracter provizoriu şi alte asemenea)

buc.
buc.

40
40

buc.

40

ml
ml
ml

59
59
59

ml

59

ml

8

Notă:

Taxele prevăzute la acest capitol nu se datorează de către
aşezăminte de cult şi unităţile bugetare.
Sunt scutiţi de taxele prevăzute mai sus utilizatorii casnici.

CAPITOLUL III
ALTE TAXE PRIVIND ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE CĂTRE APARATUL
PROPRIU AL CONSILIULUI JUDEŢEAN
1. Taxă privind clasificarea unităţilor
de alimentaţie publică
2. Taxă de eliberare a certificatului de
funcţionare cu amănuntul şi alimentaţie
publică
3. Taxă pentru copiere/multiplicare a unor
documente existente în arhiva Consiliului
Judeţean, format A4
a. pe o singură faţă
b. pe ambele feţe
c. pentru multiplicarea la copiator a altor
documente ce necesită dimensiuni mai mari
se va lua ca bază formatul A4, faţă de care
se va calcula şi încasa suprafaţa multiplicată a
formatului A4

92 lei /
unitate clasificată
28 lei / certificat

3 lei / filă
5 lei / filă
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CAPITOLUL IV
TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE DIRIGINTARE A LUCRĂRILOR DE PIETRUIRE A
DRUMURILOR COMUNALE DE PĂMÂNT FINANŢATE CONFORM H.G. NR. 577/1977
LA SOLICITAREA PRIMĂRIILOR
1. Taxă pentru o singură deplasare la obiectiv
2. Taxă pentru activitatea de birou aferentă
lucrării (studiul documentaţiei, centralizări,
raportări lunare, pregătirea recepţiei)
echivalent a 3 zile de activitate

144 lei
215 lei

CAPITOLUL V
În aplicarea Legii nr.50 / 1991 privind organizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată şi a Normelor metodologice de aplicare a legii se stabilesc
următoarele taxe:
1. Taxe pentru funcţionarea structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean:
a) aviz pentru certificatul de urbanism în zonele de protecţie pentru monumente
istorice şi situri arheologice, 50% din taxa de certificat de urbanism percepută de primăria
comunei (oraşului);
b) aviz pentru autorizaţia de construire / desfiinţare în zonele de protecţie pentru
monumente istorice şi situri arheologice, 50% din taxa de autorizaţie de construire /
desfiinţare percepută de primăria comunei (oraşului);
c) taxă pentru eliberarea Procesului-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de
construcţii , în valoare de 100 lei.
NOTĂ:
Taxa prevăzută la acest capitol se va percepe, în condiţiile prevăzute de Legea
nr.50/1991, privind autorizarea executãrii lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificãrile ulterioare , a Normelor aprobate prin ordinul MTCT nr.1430 / 26.08.2005, a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009, privind creşterea performanţei energetice
a blocurilor de locuinţe şi a Legii nr.261/2009, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.214/2008 pentru modificarea Legii nr.50/1991, privind autorizarea executãrii
lucrărilor de construcţii.

