
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj,  
pentru anul 2021 

 
 
 
 Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare  nr.16764 din 11.11.2020 al preşedintelui Consiliului judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 16765 din 11.11.2020 al Direcţiei economice şi al Direcției 

patrimoniu; 
- prevederile art. 474, 484, 486 alin.(1), 489, 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 7, art. 16, art. 27 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. c) și art.182 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. Se aprobă taxele şi tarifele care vor fi practicate la nivelul Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2021, 
conform anexelor nr. 1 –9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.          
 Art. 2. Urmărirea şi evidenţa serviciilor pentru care se stabilesc tarife şi taxe locale se va face de către 
fiecare compartiment de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj, precum 
şi de instituţiile publice din subordine care prestează aceste servicii. 
 Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare cu data de 1 ianuarie 2021. 
 Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 

- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică; 
- Direcţia investiții şi programe publice; 
- Direcția patrimoniu; 
- Direcţia arhitect şef; 
- Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj; 
- Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău; 
- Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj; 
- Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj; 

            Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică unităţilor şi direcţiilor menţionate la art. 4. 
 
 
 

 PREŞEDINTE,                                                                                       Avizat: 
                       SECRETARUL  GENERAL  AL JUDEŢULUI, 

         Dinu Iancu-Sălăjanu                                                                         Cosmin-Radu Vlaicu 
 



 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.16764 din 11.11.2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor  
de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2021 

 
Având la bază prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art. 47 alin. (7) și (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi propunerile direcţiilor de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean, precum și ale instituţiilor 
publice subordonate, propun aprobarea taxelor şi tarifelor care vor fi practicate la nivelul Consiliul 
Judeţean Sălaj în anul 2021, conform anexelor la proiectul de hotărâre. 

Potrivit prevederilor art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea 
autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la taxele locale prevăzute în cuprinsul actului 
normativ.  

Potrivit prevederilor art. 491 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, ,,În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă 
într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se 
indexează anual, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, 
comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice.”  

Cotele adiţionale stabilite nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în lege, 
astfel cum au fost determinate prin aplicarea prevederilor art. 491 din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Nivelul taxelor și tarifelor propus pentru anul 2021 respectă prevederile art. 489 și ale art 491 
din Legea nr. 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare. 
 Urmărirea şi evidenţa prestării serviciilor pentru care se stabilesc tarife şi taxe locale şi 
încasarea acestora, se va face de către fiecare compartiment de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean, precum şi de instituţiile publice din subordine care prestează 
aceste servicii. 

 În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) coroborate cu prevederile cele ale art. 
182 alin. (2) și (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, propun spre analiză şi  aprobare proiectul de hotărâre cu anexele, la acesta. 

 
 PREŞEDINTE, 

 
Dinu Iancu-Sălăjanu 



 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția patrimoniu 
Direcţia economică 
Nr. 16765 din 11.11.2020 
  

RAPORT  DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor  
de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2021 

 
 Proiectul de hotărâre are la bază prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, și propune aprobarea de taxe și tarife pentru anul 2021, astfel: 
 - taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul 
urbanismului și construcţiilor, precum și pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate; 
 - taxele și tarifele pentru divesrse servicii prestate în derularea activităţii compartimentelor de 
specialitate ale Consiliului Județean Sălaj precum și de instituțiile publice subordonate.  

Pentru stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2021 
s-au luat în considerare propunerile primite de la instituțiile publice subordonate, precum şi de la 
compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate, solicitate prin adresele nr. 15119 şi 15121 
din 20.10.2020.  

În urma analizării şi centralizării propunerilor primite, au fost concretizate cuantumurile 
taxelor şi tarifelor care vor fi practicate de Consiliul Judeţean Sălaj în anul 2021, cuantum care 
respectă şi pun în aplicare prevederile art. 489 și art 491 din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, pentru anul 2020, cotele adiționale au fost stabilite la aproximativ 20% faţă de 
nivelurile taxelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism determinate prin aplicarea prevederilor 
art. 491 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ca urmare a aplicării prevederilor legale, se propune aprobarea taxelor, pe anul 2021, la 
nivelul cuantumului stabilit pentru anul 2020. 

Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, prin adresa nr. 791/23.10.2020, propune pentru anul 
2021 menţinerea taxelor pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice şi de 
arhitectură, precum şi pentru serviciile oferite diferiţilor utilizatori, la același nivel ca în anul 2020, 
având în vedere că nu au intervenit schimbări majore în oferta expoziţională şi există un număr 
suficient de mare de bilete tipărite care să acopere necesarul anului 2021. 

În urma reorganizării secţiilor de relaţii cu publicul,  Biblioteca Judeţenă „Ioniţă Scipione 
Bădescu” Sălaj nu mai are disponibile spaţii pentru închiriat.  De asemenea, în ultimii ani nu a mai 
fost solicitat serviciul de închiriere a echipamentelor pentru organizarea de evenimente, datorită 
dotării instituţiilor publice și private cu astfel de echipamente. Prin urmare, prin adresa nr. 
285/23.10.2020, propune menținerea nivelului taxelor/tarifele pentru serviciile oferite utilizatorilor în 
anul 2021 la nivelul celor din 2020 şi renunţarea la taxa pentru închirierea Centrului de formare al 
instituției şi la taxa pentru închirierea de echipamente. 

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, prin adresa nr. 1438 din 22.10.2020, propune 
aprobarea taxelor pe anul 2021, la nivelul celor aplicate în anul 2020  

Taxele pentru furnizarea de date din Registrul judeţean de evidenţă a persoanelor, percepute de 
către Direcţia  Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj, în anul 2021 sunt propuse la nivelul anului 
2020. 

Tarifele de utilizare a zonei drumurilor aflate în proprietatea Judeţului Sălaj şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Sălaj pe anul 2021 sunt propuse la nivelul stabilit pentru anul 2020.  

Tarifele suplimentare pentru utilizarea drumurilor aflate în proprietatea Judeţului Sălaj şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule care depăşesc 



 

masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe axă şi/sau dimensiunile maxime de gabarit 
admise în circulaţie, sunt propuse a fi aprobate pentru anul 2021 la nivelul stabilit pentru anul 2020. 

În ce privește taxele și tarifele pentru serviciile prestate de aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Sălaj, în anul 2021 a fost propusă menţinerea cuantumului acestora la nivelul 
anului 2020. 

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.a) și alin. (8) lit. b) coroborate cu 
prevederile art.182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, propunem adoptarea proiectului în forma prezentată, cu anexele la acesta. 

 
        DIRECTOR EXECUTIV,                                         DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
 
        Leontina-Lucica Maruşca                                                     Ghiurco Mircea-Ştefan 

                                   



 

   Anexa  nr. 1 
  la proiectul de hotărâre privind stabilirea 

  taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului 
        Judeţean Sălaj, pentru anul 2021 

 
 
 

 
TAXELE 

 pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, 
emise de preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, şi a altor taxe pentru serviciile prestate de  

Direcţia arhitect-şef, pentru anul 2021 
 
 

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor 
avize şi autorizaţii 

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma 
stabilită conform tabelului următor:      

 
Suprafaţa pentru care se obţine 

certificatul de urbanism (mp) 
Taxa  
- lei -  

a) până la 150 mp inclusiv  8,00 
b) între 151 şi 250 mp inclusiv  9,00 
c) între 251 şi 500 mp inclusiv 11,00  
d) între 501 şi 750 mp inclusiv 15,00 
e) între 751 şi 1000 mp inclusiv 17,00 
f) peste 1000 mp 17,00+0,01 pentru fiecare mp ce depăşeşte 1000 

mp      
 
(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% 

din taxa stabilită conform alin. (1). 
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30 % din cuantumul taxei 

pentru eliberarea certificatului. 
(4) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-

anexă este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 
(5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate 

la alin. (4) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea 
instalaţiilor aferente. 

(6) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30 % din cuantumul taxei 
pentru eliberarea  autorizaţiei iniţiale. 

(7) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este 
egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă 
părţii desfiinţate. 

(8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în 
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 
3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 

(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori 
campinguri este egală cu 2 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. 

(10) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de 
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de 
10,00 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 



 

 (11) Taxa pentru eliberarea de formulare (certificat de urbanism  sau autorizaţie de 
construire/desfiinţare) - Formular A 4 - 4,00 lei. 

(12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism este în cuantum de 15,00 lei. 
(13) Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi 

prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările 
topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de 
prospecţiune şi explorare, taxa este de 15,00 lei, pentru fiecare metru pătrat. 

(14) Taxe pentru aplicarea H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri 
deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu completările şi modificările ulterioare 

- Taxa pentru emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor 
pentru societăţi comerciale cu capital de stat este 80,00 lei. 
- Taxa pentru verificare si avizare documentaţie pentru societăţi comerciale cu capital de stat  
este  40,00 lei. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        



 

  Anexa  nr. 2  
   proiectul de hotărâre privind stabilirea 

  taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului 
            Judeţean Sălaj, pentru anul 2021 

 
 
 

T  A  X  E 
 avizare  documentatii tehnice prin Direcția  arhitect-şef  

din cadrul  Consiliului Judeţean Sălaj,   în anul 2021 
 
 
 

Nr. 
crt. 

                               OPERAŢIUNEA TAXA 

1) 
 

Analizarea şi avizarea documentelor, în vederea emiterii certificatului de 
urbanism, când emiterea acestora este de competenţa primarilor din 
comune, pentru lucrări altele decât  locuinţele şi anexele gospodăreşti 
din intravilanul localităţii; 

25,00 lei 

2) 

Analizarea şi avizarea  documentaţiilor, în vederea emiterii autorizaţiei 
de construire/desfiinţare când emiterea acestora este de competenţa 
primarilor din comune, pentru lucrări, altele decât locuinţele şi anexele 
gospodăreşti din intravilanul localităţii ; 
 

0,10%  din  
valoarea investiţiei 

3) Emiterea avizului arhitectului şef în urma analizării documentaţiilor în 
Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism; 150,00  lei 

4) 
Emiterea avizului de oportunitate pentru planuri urbanistice zonale în 
urma consultării în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi 
urbanism. 

25,00 lei 

5) Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire în regim de urgenţă 

4 x  valoarea taxei 
pentru eliberarea 

autorizaţiei de 
construire în 
regim normal 

 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Anexa  nr. 3 
 la proiectul de hotărâre privind stabilirea 

 taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului 
        Judeţean Sălaj, pentru anul 2021 

 
T  A  X  E 

pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice 
şi de arhitectură, precum şi pentru serviciile oferite diferiţilor utilizatori, de către Muzeul 

Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, în anul 2021 
 

Nr. 
crt. 

Serviciul 
 

Taxă 

1 Bilet de vizitare a Secţiei de Istorie „Vasile Lucăcel”- 
Expoziţia permanentă reamenajată 

 

- pentru adulţi                                  10,00 lei 
- pentru pensionari (50% din valoarea unui bilet)  5,00 lei 
- pentru copii şi/sau grupuri organizate de elevi şi studenţi 2,50 lei 
- pentru vizitatorii care dețin o brățară Untold 5,00 lei 

2 Bilet de acces  în Sala multimedia  
- pentru adulți 10,00 lei 
- pentru pensionari (50% din valoarea unui bilet) 5,00 lei 
- pentru copii şi/sau  grupuri organizate de elevi şi studenţi 4,00 lei 
- pentru vizitatorii care dețin o brațară Untold 5,00 lei 

3  Bilet de vizitare a Galeriei de Artă „Ioan Sima”  
- pentru adulţi                                                             5,00 lei 
- pentru pensionari (50% din valoarea unui bilet)                                                          2,50 lei 
- pentru copii şi/sau grupuri organizate de elevi şi studenţi 2,00 lei 
- pentru vizitatorii care dețin o brațară Untold 4,00 lei 
- bilet de vizitare cu ghidaj în limba engleză inclus  25,00 lei 

4 Fotografiat evenimente personale în spaţiile muzeului (individual 
sau grup)             

 100,00 lei/eveniment/zi 

5 Închiriat săli de expoziţie       70,00  lei/acţiune/zi 
6 Închiriat spaţii de cazare:      

       - apartament                                                               
       - garsonieră  
       - garsonieră cu grup social                                               

 
50,00 lei/noapte 
 25,00 lei/noapte 
35,00 lei/noapte 

7 Taxă de consultanţă ştiinţifică 200,00 lei/zi 
8 Taxă pentru participarea la manifestările ştiinţifice internaţionale 

organizate de Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău 
 

 200,00 lei/participant 
9 Taxă pentru închiriere vitrine pentru expoziţie    2,00 lei/buc/lună 

10 Taxă de participare individuală în proiecte educaţionale   10,00lei/copil/activitate 
11 Taxă pentru servicii de cercetare arheologică preventivă  50,00 lei/oră/specialist 

12 Taxă închiriere sală bibliotecă 50,00 lei/activitate 
             

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
           Anexa  nr. 4 

     la proiectul de hotărâre privind stabilirea 
    taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului 
               Judeţean Sălaj, pentru anul 2021 

 
 

TAXE 
pentru serviciile oferite utilizatorilor de către Biblioteca Judeţeană 

„Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj, în anul 2021 
 

Nr. 
crt. Serviciul Taxă 

1. Imprimare  – alb-negru A4 / A3 0,50 lei/pag ;    1,00 leu/pag 
2. Imprimare  – color A4 / A3 1,00 lei/pag ;    2,50 lei/pag 
3. Copierea pe suport electronic   l,00 lei/10 pag 
4. Tehnoredactare efectuată de operator – bibliotecar, la cererea 

utilizatorului  2,00 lei/pag 

5. Servicii de compactorie:    
 

-copertat 
 
reparat 

    8,00 lei/volum format A4 
           14,00 lei/volum format A 3 

a)   - reparat             4,00 lei/volum format A4 
                8,00 lei/volum format A3 

6. Înlocuire permis în cazul pierderii sau deteriorării 5,00  lei/permis 
7. Scanare după documentele bibliotecii - format A4 

                                                             - format A3  
0,50  lei/pagină 

                     1,00 lei /pagină 
8. Scanare după documentele bibliotecii, format A 1  2,00 lei/pagină 
9. Laminare - format A 4  1,50 lei/bucată 

10. Împrumutul publicaţiilor peste prevederile 
regulamentului 0,15  lei/vol./zi 

11. Prelungirea termenului de împrumut peste prevederile 
regulamentului  0,15  lei/vol./zi 

12. Efectuarea de copii după documentele existente în colecţiile 
bibliotecii:    -  alb – negru 
 
 
 

0,50  lei/pag. simplă format A4 
    1,00   lei/pag.  dublă format A4 

 1,00  lei/pag. simplă format A3 
    2,00  lei/pag.   dublă format A3 

13. Efectuarea de copii după documentele existente în colecţiile 
bibliotecii:    - color 
 
 
 

2,00  lei/pag. simplă format A4 
4,00   lei/pag.  dublă format A4 

  4,00  lei/pag. simplă format A3 
     8,00   lei/pag.  dublă format A3 

 
14. Penalizări  pentru nerestituirea la termen a publicaţiilor 0,10 lei/zi/vol.,  

 max. 10,00 lei/vol. 
15. Caiet de evidenţă pentru biblioteci   15,00  lei/buc. 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                      
 
 
 



 

                    Anexa  nr. 5 
  la proiectul de hotărâre privind stabilirea 

  taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului 
          Judeţean Sălaj, pentru anul 2021 

 
 
 
 

TAXE 
percepute de către Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj în anul 2021 

 
a) Pentru prezentarea de spectacole de către Ansamblul Folcloric „Meseşul” Zalău, secţia română 
şi secţia maghiară 

             a1) Prezentarea de spectacole la solicitarea consililor locale, primăriilor şi altor instituţii publice:   
- Taxa de   500,00 lei/spectacol - spectacole susţinute cu o durată de maxim o oră;      
- Taxa de 1000,00 lei/spectacol - spectacole susţinute cu o durată mai mare de o oră.                

La aceste taxe se adaugă contravaloarea deplasării ansamblului până la destinaţie  şi înapoi.      
         a2) Pentru spectacolele realizate prin contracte încheiate cu persoane juridice private din judeţul Sălaj şi 
din afara judeţului, precum şi cu instituţiile publice din afara judeţului, taxa percepută pe spectacol va fi 
cuprinsă între 2000,00 lei si 5000,00 lei, în funcţie de durata, distanţa, zilele în care se desfaşoară, suportarea 
sau nu a transportului. In situaţii deosebite se pot solicita şi sume mai mari de  5000,00 lei.   
       
 b)  Pentru organizarea de cursuri de dans popular de către Ansamblul Folcloric ,,Meseşul'' Zalău 
- tarif de  30,00 lei/persoană/lună.                                                        

 
          c)  Pentru editarea şi difuzarea unor publicaţii  de către Secţia pentru  Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale: 

                                                                                                                
Serviciul Tarif 

Editarea şi difuzarea unor publicaţii proprii sau de altă producţie, pe 
orice fel de suport, din domeniul culturii populare, educaţiei 
permanente, ştiinţei şi literaturii: 

- reviste 
- suplimente reviste 
- cărţi 
- afişe 
- DVD –-uri 
- Revistă,carte 

 
 

 
5,00 lei/buc. 
 5,00 lei/buc. 
20,00 lei/buc. 
 2,00 lei/buc. 
15,00 lei/buc. 
10,00 lei/buc. 

 
      
    d)  Tarife pentru publicitate în revista ,,Caiete Silvane'' şi alte publicaţii editate de Centrul de Cultură 
şi Artă al Judeţului Sălaj: 

-    0,40 lei/cmp  de pagină în interior; 
-    0,80 lei/cmp  pe copertă I si IV. 
Tariful poate fi redus cu până la  20,00 % în funcţie de volumul comenzilor.  

      
   e) Tarife pentru închiriere scenă modulară demontabilă de aluminiu: 

- 2.500,00 lei/zi pentru închirierea scenei. Tariful poate fi redus cu până la  25,00 %, în funcţie de 
numărul de zile pentru care se  solicită închirierea şi distanţa până unde va fi amplasată; 
- costurile pentru montarea şi demontarea scenei la şi de la locul evenimentului vor fi suportate de către 
beneficiari. În cazul în care transportul scenei se asigură de către Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului 
Sălaj, se vor adăuga şi cheltuielile de transport până la destinaţie şi retur. 

    
     f) Tarif pentru închirierea instalatiei de sonorizare 
           -  3.000,00 lei / zi - include transportul la şi de la eveniment; 



 

         Cantumul tarifului poate fi majorat, respectiv diminuat cu cel mult   25,00 %, în funcţie de numărul 
zilelor pentru care se încheie contractul şi distanţa faţă de locul evenimentului 
      
     g) Taxe de şcolarizare – Şcoala Populară de Arte şi Meserii 

- 550 lei - taxă de şcolarizare/an şcolar, pentru disciplinele: canto clasic, canto muzică uşoară, canto  
 popular, pian, vioară, orgă electronică, acordeon, chitară, instrument de suflat, pictură. 

- 350 lei - taxă de şcolarizare/an şcolar pentru disciplinele: dans popular interpreţi, dans popular 
instructor, design vestimentar, cusut -ţesut,  pictură copii, inițiere folclor (muzică vocală populară) 

 -      20 lei - taxă de înscriere; 
- 30 lei - taxă eliberare diplomă; 

     
     h) Alte tarife;                                    
           -   50,00  lei/oră - tarif închiriere sală ,,Porolissum” pentru cursuri, expoziţii, diverse activităţi cultural 
educative  

Cuantumul tarifului poate fi negociat în funcţie de perioada şi numărul orelor pentru care se solicită 
închirierea spaţiului. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                           
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                                                Anexa  nr. 6  
  la proiectul de hotărâre privind stabilirea 

  taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului 
        Judeţean Sălaj, pentru anul 2021 

 
 

 
 
 

T  A  X  E 
pentru furnizarea de date din Registrul judeţean de evidenţă a persoanelor,  de către Direcţia  

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj, în anul 2021 
 

 
 
 
 
 

SERVICIUL TAXA 
 
Furnizarea de date din Registrul naţional de                              

evidenţă a persoanelor 
 

 
 

2,00 lei/persoană 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

                                                                                          Anexa  nr. 7 
       la proiectul de hotărâre privind stabilirea 

            taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului 
        Judeţean Sălaj, pentru anul 2021 

 
 
 

TARIFE  
de utilizare a zonei drumurilor aflate în proprietatea judeţului Sălaj şi  în administrarea Consiliului 

Judeţean Sălaj, pe anul 2021 
 
 
 

Nr. 
crt Denumirea Tarif unitar 

lei 
A) ACORD PREALABIL ŞI AUTORIZAŢIE DE AMPLASARE ŞI ACCES LA DRUM 
 

1. Acord prealabil de amplasare  şi acces la  drum pentru persoane fizice  
 

         281,00 
 

2. 
Acord prealabil de amplasare  şi acces la  drum pentru persoane 
juridice 
 

281,00 

3. 
Autorizaţie de amplasare şi acces la  drum – persoane fizice 
(construcţii, racorduri, instalaţii de gaze, apă, electricitate, etc.) 
 

68,00 
 

4. Autorizaţie de amplasare şi acces la  drum – persoane juridice 
(construcţii, racorduri, instalaţii de gaze, apă, electricitate, etc.) 

 
193,00 

 
 

B)  OCUPAREA SUPRAFEŢELOR DIN ZONA DRUMURILOR JUDEŢENE 
 

 Denumirea Unitatea de 
calcul 

Tarif unitar 
lei 

5. Amplasare  panou publicitar 
 

Tarif/mp/lună 3,40 
 

6. Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, 
masă pt. desf. prod. alimentare şi nealimentare) 

 
Tarif/mp/lună 

 
4,00 

 
7. Locuri de parcare care deservesc obiective 

economice 
Tarif/mp/lună  5,10 

 
8. Accese la diferite obiective (staţii distribuţie 

carburanţi, hoteluri, moteluri, depozite, spaţii  
comerciale, show-room etc.) 

 
Tarif/mp/lună 5,10 

 

C) AMPLASĂRI DE CABLURI ŞI CONDUCTE 
 
9. Amplasare de cabluri electrice, telefonice, TV 
 9.1. traversare aeriană longitudinală şi 

transversală 
Tarif/mp/lună  

0,41 
 

 9.2. subtraversare Tarif/mp/lună  
0,92 

 



 

 9.3. cablu subteran în lungul drumului 
  a) în ampriză, în afara părţii carosabile 
  b) sub partea carosabilă  
  c) în zona de siguranţă 

 
Tarif/mp/lună 

 
0,94 
1,05 
0,42 

 
 9.4. Stâlpi de care este prins cablul aerian în 

lungul drumului 
a) în ampriză, în afara părţii carosabile 
b) în zona de siguranţă 

 
 
Tarif/mp/lună 

 
 

2,50 
2,00 

 9.5. pe poduri şi podeţe 
a) în canale tehnice 
b) ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal 
tehnic 

 
Tarif/ml/lună 
Tarif/ml/lună 
 

 
3,50 
 6,20 

10. Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi şi alte produse neinflamabile, benzi 
transportoare care traversează aerian drumurile 

 
10.1. traversare aeriană  

Tarif/ml/lună 
 

2,90 
 

10.2. subtraversare  
Tarif/ml/lună 

 
2,00 

 10.3. amplasare subterană în lungul drumului: 
  a) în ampriză, în afara părţii carosabile 
  b) sub partea carosabilă  
  c) în zona de siguranţă 

 
Tarif/ml/lună 
Tarif/ml/lună 
Tarif/ml/lună 

 
2,00 
 3,40                    
1,45 

 10.4. amplasare aeriană în lungul drumului: 
a) în ampriză, în afara părţii carosabile 
b) în zona de siguranţă 

 
Tarif/ml/lună 
Tarif/ml/lună 

 
8,00                  
5,40 

 10.5. pe poduri şi podeţe : 
a) în canale tehnice 
b) ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal 
tehnic 

 
Tarif/ml/lună 
Tarif/ml/lună 

 
20,00 
 31,50 

 
NOTĂ: 
 Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, 
prevăzute în aceasta anexă, este următorul: 
1. Se poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu 

aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului rutier. 
2. Realizarea sau amplasarea în zona drumurilor a construcţiilor, instalaţiilor, acceselor, refugiilor auto, 

platformelor carosabile şi panourilor publicitare se face cu respectarea  impusă prin autorizaţia  de 
amplasare şi acces la drum şi prin încheierea contractului aferent utilizării şi accesului în zona drumului.  
În cazul în care nu sunt respectate condiţiile impuse în acordul prealabil, respectiv în autorizaţia de 
amplasare şi acces la drumul judeţean, precum şi în cazul că nu se achită tariful aferent  utilizării şi 
accesului în zona drumului, proprietarul este obligat să desfiinţeze sau să mute, pe cheltuiala sa, obiectivul 
avizat, în termenul stabilit de administratorul drumului. 
În cazul nerespectării termenului fixat, se  va proceda la dezafectarea/mutarea/demolarea obiectivului, pe 
cheltuiala proprietarului. 

3. Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi acces la drum se emit pentru o anumită funcţiune a 
obiectivului. La schimbarea funcţiei sau destinaţiei, beneficiarul este obligat să obă aprobarea 
administratorului drumului pentru noua situaţie. 

4. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita autorizaţie şi/sau acord. 
5. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care lucrările la acestea 

au fost sistate sau nu au fost finalizate. 
6. Tarifele se aplică şi în cazurile în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a drumurilor 

judeţene, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile judeţene sau alte lucrări în ampriză 
sau în zona de siguranţă. 



 

7. Tarifele prevăzute la lit. A) din anexă se percep şi în cazul în care se solicită prelungirea acordului sau 
autorizaţiei, cu excepţia cazurilor în care obiectul acestora îl constituie realizarea de accese la proprietăţile 
rezidenţiale ale persoanelor fizice. 

8. Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea  
proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur. 

9. Pentru spaţiile prevăzute la lit. B) poz. 5, suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa obiectivului amplasat, 
plus 1,00 m de jur-împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor în afara părţii 
carosabile. 

10. Pentru benzile transportoare,  se percep numai tarifele de la traversare aeriană. 
11. Persoanele fizice şi juridice care montează pe stâlpi electrici cabluri telefonice, televiziune sau altele 

asemenea, având altă destinaţie decât transportul energiei electrice sunt obligate să urmeze procedura 
legală de avizare/autorizare, urmată de încheierea contractului de utilizare a zonei drumului, după caz. 
Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. B) şi C) nu se aplică persoanelor fizice care realizează 
accese la locuinţe, garaje sau case de vacanţă, precum şi pentru instalaţiile care asigură utilităţile necesare 
consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această scutire nu este valabilă în cazul în 
care se schimbă destinaţia  locuinţei sau a garajului sau se amplasează în incintă construcţii cu caracter 
comercial. 
Tariful de utilizare a zonei drumurilor judeţene nu se aplică pentru instituţii publice şi servicii publice de 
asistenţă socială şi de educaţie ( spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe) sau autorităţi publice 
locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
                                           Anexa  nr. 8 

  la proiectul de hotărâre privind stabilirea 
  taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului 
             Judeţean Sălaj, pentru anul 2021 

                                   
TARIF 

pentru utilizarea drumurilor aflate în proprietatea Judeţului Sălaj şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Sălaj, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule care 

 depăşesc  masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe axă şi/sau dimensiunile 
 maxime de gabarit admise în circulaţie pe anul 2021 

 
Nr.
crt. Denumirea tarifului Unitatea de 

calcul 
Tarif unitar 

(euro) 
     

1. Emiterea  autorizaţiei speciale de traseu si condiţii 
de parcurs 

tarif/ document 20,00 
 

     

2. 

Depăşirea masei 
totale maxime 
admise, 
indiferent de 
tipul 
suspensiilor, 
numărul de osii 
sau de roţi 

masa totală 
reală de 
(tone) 

16,01    -20,0 

tarif x distanţă 

0,25      

20,01 -25,0 0,31      

25,01 -30,0 0,38      

30,01 -35,0 0,44      

35,01 -40,0 0,50      

40,01 -45,0 0,56      

45,01 -50,0 0,62      

50,01 -55,0 1,37      

55,01 -60,0 1,49      

60,01 -65,0 1,62      
65,01 -70,0 1,74      

70,01 -75,0 1,86      

75,01 -80,0 1,99      

80,01 -85,0 2,11      

85,01 -90,0 2,24      

90,01 -95,0 2,36      

95,01 -100 2,48      

peste 100,0 2,48 euro + 0,13 euro pentru 
fiecare 0,01 - 5,0 tone peste 

100,00 tone 

     

3. 

Depăşirea masei 
maxime admise 
pe axe, 
indiferent de 
numărul de osii 
sau roţi 

axă simplă 
cu  
(tone) 

 

tarif x distanţă 

suspensii 
pneumatice sau 

echivalente 

alte suspensii 
decât cele 
pneumatice sau 
echivalente 

     

0,01    -     0,5 0,08 0,11      

0,51    -     1,0 0,22 0,30      

1,01    -     1,5 0,33 0,44      

1,51    -     2,0 0,97 1,22      

2,01    -     2,5 1,48 1,85      

2,51    -     3,0 2,16 2,71      

3,01    -     3,5 2,87 3,59      



 

peste 3,5* 2,87 euro + 
1,24 euro 

pentru fiecare 
0,01 - 0,5 tone 
peste 3,5 tone 

Tarifele 
prevăzute 

pentru 
suspensii 

pneumatice x 
1,50 

 

     

Axă dublă 
cu (tone) 

 
 

0,01 - 0,5 

tarif x distanţa 

         0,24       
   0,34 
    0,68   

  

0,31   
 0,44    
0,86   

 

0,51 - 1,0 
1,01  2,0 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2,01 - 3,0 

 

 1,02 
     1,36     

 1,79 
2,19 

 1,28  
 1,70  

    2,24     
 2,75 

3,01 - 4,0 
4,01 - 5,0 

5,01 - 6,0 
peste 6,0  2,19 euro + 

1,86 euro 
pentru fiecare 
0,01 - 1,0 tone 
peste 6,0 tone 

Tarifele 
prevăzute 

pentru 
suspensii 

pneumatice x 
1,30 

     

  Axă 
triplă, cu 

(tone) 

0,01 - 0,5 

tarif x distanţa 

  0,36  
0,44 
0,66            
1,09                      
1,52 
1,93 
2,42 
2,92 

0,46 
0,56                          
0,84                         
1,37                      
1,90                     
2,42                      
3,04                     
3,65 

0,51 - 1,0 
1,01 - 2,0 
2,01 - 3,0 
3,01 - 4,0 
4,01 - 5,0 
5,01 - 6,0 
6,01 - 7,0 

 
 

peste 7,00  2,92 euro + 
1,24 euro 

pentru fiecare 
0,01 - 1,0 tone 
peste 7,0 tone 

Tarifele 
prevăzute 

pentru 
suspensii 

pneumatice x 
1,50 

     

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depăşirea 
dimensiunilor 

maxime admise 
pe axe, 

indiferent de 
numărul de osii 

sau roţi 
 
 
 
 
 
 

lungime cu 
(metri) 

0,01  -  2,00 tarif x distanța 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tarif x distanţa 

0,04      

2.01 -  3,00 0,10      

3,01  -  4,00 0,17      

4,01  - 5,00 0,23      

5,01  -  6,00 0,29      

peste 6,0 
 

0,29 euro + 0,06 euro pentru 
fiecare 0,01 – 1,0 metri peste 

6,0 metri 

     

laţime cu 
(metri) 

 

0,01  -  0,50 
 

0,13      

0,51  -  1,00 0,25      



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,01  -  1,50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tarif x distanţa 
 

0,38      

1,51  -  2,00 0,50      

2,01  -  2,50 1,12      

2,51  -  3,00 1,71      

   3,01  -  3,50 2,31      

3,51  -  4,00 2,89      

peste 4,00 2,89 euro + 0,62 euro pentru 
fiecare 0,01 - 0,50 metri peste 

4,0 metri 

     

înălţime cu 
(metri) 

0,01  -  0,25 
 

0,07      

0,26  -  0,50 0,13      

0,51  -1.00 0,25      

1,01  -  1,50 0,38      

1,51  -  2,00 0,50      

2,01  -  2,50 1,10      

2,51  - 3,00 1,69      

3,01  -  3,50 2,29      

3,51  -  4,00 2,89      

peste 4,00 2,89 euro + 0,62 euro pentru 
fiecare 0,01 - 0,50 metri peste 

4,0 metri 

     

5. Recântărire sau remăsurare tarif/operaţie 50,00      

6. Estimare tarifare pentru depăşirea limitelor maxime 
admise tarif/estimare 20,00 

     

 
NOTĂ: 

Persoanele fizice şi juridice române vor achita în lei tariful exprimat în euro, la cursul de schimb al 
zilei, comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării 
tarifului. 

Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se înţelege 
cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii respective. 
            Persoanele fizice şi juridice străine vor achita în euro sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piaţa 
valutară, echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcţie de cursurile de schimb aferente valutelor, 
comunicate de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei în care se 
efectuează plata. 

Persoanele fizice şi juridice străine pot achita şi în lei tariful exprimat în euro, la cursul de schimb al 
zilei, comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării 
tarifului. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

                    Anexa  nr. 9 
  la proiectul de hotărâre privind stabilirea 

  taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului 
        Judeţean Sălaj, pentru anul 2021 

 
TAXE    

pentru serviciile prestate de aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj 
în anul 2021 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea serviciului 

Taxe percepute 
lei 

1. Eliberarea de copii ale unor acte existente 
în arhiva Consiliului Judeţean 

3,00lei/pagină A4; 5,00 lei/filă A4 
5,00 lei/pagină A3 

2. Eliberarea de copii de pe documentaţiile de 
urbanism şi amenajarea teritoriului 

8,00 lei/pag A4;  9,00 lei/fila A4 
14,00 lei/pagA3; 15,00 lei/fila A3 

3. 

Închiriere sală pentru organizarea 
cursurilor de calificare, perfecţionare, 
conferinţe şi simpozioane din imobilul 
situat în comuna Boghiş, aflat în 
proprietatea Judeţului Sălaj 

200,00 lei/zi 

4. 
Închirierea camerelor din imobilul situat în 
comuna Boghişaflat în proprietatea 
Judeţului Sălaj 

40,00 lei/noapte 

5. 
Închiriere sală „Dialoguri Europene”, 
pentru cursuri, expoziţii, diverse activităţi 
cultural educative 

360,00 lei/oră 

6. Taxă amplasare standuri cu ocazia unor 
evenimente desfăşurate la Castrul Roman 
Porolissum 

20,00 lei/mp/zi 

 
7. 

Taxe pentru vizitarea obiectivelor de 
patrimoniu rezultate din implementarea 
proiectului „Circuitul castrelor romane în 
judeţul Sălaj” 
 

Adulți           – 6,00lei/ persoană 
Pensionari    – 3,00 lei/persoană 
Copii            – 2,00 lei/ persoană 
Grupuri: 
3 - 10 persoane        - 15,00 lei 
11 - 25 persoane      - 40,00 lei 
26 - 45 persoane      - 60,00 lei 
Peste 46  persoane – 100,00 lei 
Filmare/fotografiere - 200,00 lei/oră 

Tarif de vizitare a Castrelor Romane 
Porolissum și Buciumi pentru vizitatorii 
care dețin o brățară UNTOLD 

4,00 lei/persoană 

 
8. 

Eliberare licenţă de traseu pentru 
transportul public de persoane prin curse 
regulate 

 
42,00 lei/cursă/an 



 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea serviciului 

Taxe percepute 
lei 

9. Înlocuire licenţă de traseu ocazionată de 
pierderea, deteriorarea sau sustragerea 
celei eliberate 

117,00 lei 

 


