ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj,
pentru anul 2023
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 19697 din 04.11.2022 al preşedintelui Consiliului judeţean;
- raportul de specialitate comun nr. 19699 din 04.11.2022 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. 41 și 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 2023, 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 2023.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează:
- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Direcţia investiții şi programe publice;
- Direcția monitorizare investitii 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,
Dinu Iancu-Sălăjanu

Avizat:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 19697 din 04.11.2022
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor
de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2023
Având la bază prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 7, art. 16, art. 27 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 41 și 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 2023, 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.”
Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrarilor Publice și
Administrației, rata inflației pentru anul 2021 este de 5,1%.
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 2022 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcția patrimoniu
Direcţia economică
Nr. 19699 din 04.11.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor
de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2023
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 2023, astfel:
- taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul urbanismului
și construcţiilor;
- tarife pentru utilizarea zonei drumurilor aflate în proprietatea județului Sălaj și în administrarea
Consiliului Județean Sălaj;
- taxele și tarifele pentru diverse 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 2023
s-au luat în considerare propunerile primite de la instituțiile publice subordonate, precum şi de la
direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean Sălaj, solicitate prin
adresa nr. 16544 din 20.09.2022. În urma analizării şi centralizării propunerilor primite, au fost
concretizate cuantumurile taxelor şi tarifelor care vor fi practicate de Consiliul Judeţean Sălaj în anul
2023.
Potrivit prevederilor art. 489 alin (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare: ,,Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la
propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în
prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de
necesităţile bugetare locale”. Conform alin (2) al aceluiași articol, cotele adiţionale stabilite nu pot fi
mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite. Pentru anul 2023, cotele adiționale stabilite se
încadrează în marja de 50% 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.
Potrivit prevederilor art. 486 Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, consiliile județene pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor
publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi
arheologice şi altele asemenea.
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, prin adresa nr. 698 din 30.09.2022, propune pentru
anul 2023 majorarea cu cca 20% a taxelor pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale,
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi pentru serviciile oferite diferiţilor utilizatori, față de
anul 2022, majorare datorată inflației și creșterii prețului la energia electrică.
Deoarece clădirea care găzduiește Galeriile de Artă Ioan Sima se află în proces de reabilitare,
lucrările nefiind finalizate în anul 2023, pentru acest an nu se solicită aprobare de taxe pentru
vizitarea Galeriei de Arta Ioan Sima și pentru închirierea sălilor de expozitie din această clădire. De
asemenea, propune eliminarea taxelor privind închirierea garsonierelor simple și a vitrinelor pentru
expoziție, acesta nemaifiind disponibile. Se elimină și biletele de vizitare pentru utilizatorii care dețin
o brațară UNTOLD deoarece protocolul încheiat cu organizatorii festivalului a expirat.
Totodată, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău solicită introducerea a două noi taxe, și anume:
Bilet de vizitare a Casei Iuliu Maniu de la Bădăcin – ca urmare a primirii în administrare a acesteia, și
Taxă digitalizare bunuri culturale mobile (artefacte), deoarece în urma achiziționării unui scaner 3D ,

instituția poate presta acest serviciu pentru diferite muzee sau alți beneficiari, în paralel cu
digitalizarea patrimoniului propriu.
Prin adresa nr. 421 din 22.09.2022, Biblioteca Judeţenă „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj
propune menținerea majorității tarifelor pentru serviciile oferite utilizatorilor în anul 2023 la nivelul
celor practicate în anul 2022, cu excepția tarifelor pentru imprimare color, a serviciilor de compactorie
și laminare, tarife pentru care au fost propuse majorări de cca 25-30%. Se solicită aprobare pentru
introducerea a două noi tarife, și anume Îndosariere cu spirală – 10 lei/buc și Activități bibliografice și
documentare complexă - 0,50 lei/titlu.
Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, prin adresa nr. 1560 din 30.09.2022, solicită
aprobarea majorării în anul 2023 a taxelor și tarifelor percepute pentru Prezentarea de spectacole la
solicitarea consiliilor locale, primăriilor și altor instituții publice, pentru Editare și difuzare carți și
pentru Închiriere sală „Porolissum” pentru cursuri, expoziții, diverse activități cultural-educative față
de nivelul celor aprobate în august 2022. De asemenea, se propune eliminarea taxei pentru
Organizarea de cursuri de dans popular de către Ansamblul Folcloric ,,Meseşul'' Zalău deoarece nu au
mai fost solicitări în ultimii ani, precum și introducerea a două noi taxe, și anume Editarea şi difuzarea
electronică a unor publicaţii proprii sau de altă producţie, din domeniul culturii populare, educaţiei
permanente, ştiinţei şi literaturii (ebook), respectiv Publicitate tip baner pe site-urile Centrului de
Cultură și Artă al Județului Sălaj și pe paginile instituției.
Taxele pentru furnizarea de date din Registrul judeţean de evidenţă a persoanelor, percepute de
către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj, în anul 2023 sunt propuse la nivelul anului
2022.
Față de anul 2022, tarifele de utilizare a zonei drumurilor aflate în proprietatea Judeţului Sălaj
şi în administrarea Consiliului Judeţean Sălaj propuse pentru anul fiscal 2023 au fost indexate cu rata
inflației.
Pentru anul 2023, tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean pentru
vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe şi/sau ale căror
dimensiuni maxime admise depăşesc limitele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare au fost
actualizate raportat la Ordinul nr. 1836/2018 din 7 decembrie 2018 pentru aprobarea unor tarife
aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
Taxele și tarifele percepute pentru serviciile prestate de aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Sălaj propuse pentru anul 2023 prezintă creșteri față de cele aprobate pentru anul 2022 cu o
cotă medie de 25%. Se renunță din anul 2023 la Taxa pentru emiterea Certificatului de atestare a
dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societăţi comerciale cu capital de stat și la Taxa
pentru verificare și avizare documentaţiei pentru societăţi comerciale cu capital de stat deoarece nu au
mai fost solicitari în ultimii ani, precum și la tarifele de vizitare a Castrelor Romane pentru deținătorii
de brațară UNTOLD, întrucât a expirat protocolul cu organizatorii festivalului. Totodată se solicită
introducerea a două noi taxe, și anume: Eliberarea de copii ale unor acte existente în arhiva Consiliului
Judeţean și de pe documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului pe hârtie format A2, A1 și A0
și Închiriere sală conferințe „Sălaj” pentru cursuri, conferințe, diverse activităţi cultural educative.
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,
Leontina-Lucica Maruşca

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Ioan-Dorel Labo

Anexa nr. 1
la proiectul de hotărâre privind stabilirea
taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului
Judeţean Sălaj, pentru anul 2023

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 2023
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)
a) până la 150 mp inclusiv
b) între 151 şi 250 mp inclusiv
c) între 251 şi 500 mp inclusiv
d) între 501 şi 750 mp inclusiv
e) între 751 şi 1000 mp inclusiv
f) peste 1000 mp

Taxa
- lei 10,00
11,00
15,00
20,00
23,00
23,00+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) Prelungirea valabilității autorizației de construire se acordă gratuit, conform art.7 alin (7) din Legea nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcții cu modificarile și completările ulterioare.
(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 13,00 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 - 5,00 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.

Anexa nr. 2
proiectul de hotărâre privind stabilirea
taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului
Judeţean Sălaj, pentru anul 2023

T A X E
avizare documentatii tehnice prin Direcția arhitect-şef
din cadrul Consiliului Judeţean Sălaj, în anul 2023

Nr.
crt.
1)

2)

OPERAŢIUNEA
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
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;

TAXA
50,00 lei
0,3% din
valoarea
lucrarilor de
construcții-montaj
(C+M), dar nu
mai puțin de 100
lei

3)

Emiterea avizului arhitectului şef în urma analizării documentaţiilor în
Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism;

200,00 lei

4)

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

50,00 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 2023
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 2023
Nr.
crt.
1

Serviciul

Taxă

11
12

Bilet de vizitare a Secţiei de Istorie „Vasile Lucăcel”- Expoziţia permanentă
- pentru adulţi
12,00 lei
- pentru pensionari (50% din valoarea unui bilet)
6,00 lei
- pentru copii şi/sau grupuri organizate de elevi şi studenţi
3,00 lei
Bilet de acces în Sala multimedia pentru Tur virtual Porolissum
- pentru adulți
12,00 lei
- pentru pensionari (50% din valoarea unui bilet)
6,00 lei
- pentru copii şi/sau grupuri organizate de elevi şi studenţi
5,00 lei
Bilet de acces în Sala multimedia pentru Tur virtual centrul Zalăului
- pentru adulți
18,00 lei
- pentru pensionari (50% din valoarea unui bilet)
9,00 lei
- pentru copii şi/sau grupuri organizate de elevi şi studenţi
12,00 lei
Bilet de acces în Sala multimedia pentru pachet ambele tururi virtuale
- pentru adulți
25,00 lei
- pentru pensionari (50% din valoarea unui bilet)
12,50 lei
- pentru copii şi/sau grupuri organizate de elevi şi studenţi
14,00 lei
Bilet de vizitare a Casei Iuliu Maniu de la Bădăcin
- 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
3,00 lei
Taxă pentru ghidaj în limba engleză
30,00 lei
Fotografiat evenimente personale în spaţiile muzeului (individual
120,00 lei/eveniment/zi
sau grup)
Închiriat spaţii de cazare:
- apartament
58,00 lei/noapte
- garsonieră cu grup social
40,00 lei/noapte
Taxă de consultanţă ştiinţifică
250,00 lei/zi
Taxă pentru participarea la manifestările ştiinţifice internaţionale
organizate de Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău
230,00 lei/participant
Taxă de participare individuală în proiecte educaţionale
20,00 lei/zi/copil
Taxă pentru servicii de cercetare arheologică preventivă
70,00 lei/oră/specialist

13
14

Taxă închiriere sală bibliotecă
Taxă digitalizare bunuri culturale mobile (artefacte)

2

3

4

5

6
7
8

9
10

80,00 lei/activitate
100 lei/artefact

Anexa nr. 4
la proiectul de hotărâre privind stabilirea
taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului
Judeţean Sălaj, pentru anul 2023
TAXE
pentru serviciile oferite utilizatorilor de către Biblioteca Judeţeană
„Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj, în anul 2023
Nr.
crt.
1.

Imprimare – alb-negru A4 / A3

2.

Imprimare – color A4 / A3

3.
4.

Copierea pe suport electronic a informației
Tehnoredactare efectuată de operator – bibliotecar, la cererea
utilizatorului
Servicii de compactorie:
-copertat

5.

Serviciul

Taxă

reparat
- reparat
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Îndosariere cu spirală
Înlocuire permis în cazul pierderii sau deteriorării
Scanare după documentele bibliotecii - format A4
- format A3
Scanare după documentele bibliotecii, format A 1
Laminare - format A 4

13.

Împrumutul publicaţiilor peste prevederile
regulamentului
Prelungirea termenului de împrumut peste prevederile
regulamentului
Efectuarea de copii după documente: alb – negru

14.

Efectuarea de copii după documente:

15.

Penalizări pentru nerestituirea la termen a publicaţiilor

16.
17.

Caiet de evidenţă pentru biblioteci
Activități bibliografice și documentare complexă

12.

- color

0,50 lei/pag A4
1,00 leu/pag A3
2,00 lei/pag A4
4,00 lei/pag A3
l,00 leu/10 pag
2,00 lei/pag
10,00 lei/volum format A4
15,00 lei/volum format A 3
a)
5,00 lei/volum
format A4
10,00 lei/volum format A3
10,00 lei/buc.
5,00 lei/permis
0,50 lei/pagină A4
1,00 leu/pagină A3
2,00 lei/pagină
2,00 lei/bucată
0,15 lei/vol./zi
0,15 lei/vol./zi
0,50 lei/pag. simplă format A4
1,00 leu/pag. dublă format A4
1,00 leu/pag. simplă format A3
2,00 lei/pag. dublă format A3
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
0,10 lei/zi/vol.,
max. 10,00 lei/vol.
15,00 lei/buc.

0,50 lei/titlu

Anexa nr. 5
la proiectul de hotărâre privind stabilirea
taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului
Judeţean Sălaj, pentru anul 2023

TAXE
percepute de către Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj în anul 2023
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 1000,00 lei/spectacol - spectacole susţinute cu o durată de maxim o oră;
- Taxa de 1500,00 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 de
minimum 2000,00 lei, în funcţie de durata, distanţa și zilele în care se desfaşoară. La această taxă se adaugă
contravaloarea deplasării ansamblului până la destinație și înapoi.
b) Pentru editarea şi difuzarea unor publicaţii de către Secţia pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale:
Serviciul
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
- ebook
- afişe
- DVD –-uri
- Revistă+carte

Tarif

5,00 lei/buc.
5,00 lei/buc.
30,00 lei/buc.
minim 15 lei/buc.
2,00 lei/buc.
15,00 lei/buc.
10,00 lei/buc.

c) 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.
d) Tarife pentru publicitate tip banner pe site-urile Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și
pe paginile instituției:
- minim 350 lei/lună, în funcție de numărul de luni contractate, dimensiunea banner-ului, poziționarea
acestuia pe pagină și claritatea acestuia.
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 la locul în care va fi amplasată.

Costurile pentru transportul, montarea şi demontarea scenei la şi de la locul evenimentului vor fi
suportate de către beneficiari.
f) Tarif pentru închirierea instalației de sonorizare
- 3.000,00 lei/zi - include transportul la și de la eveniment;
Cuantumul tarifului poate fi majorat, respectiv diminuat cu cel mult 25,00 %, în funcţie de numărul
zilelor pentru care se încheie contractul şi distanţa fată de locul evenimentului
g) Taxe de şcolarizare – Şcoala Populară de Arte şi Meserii
- 600 lei - taxă de şcolarizare/an şcolar pentru disciplinele: canto clasic, canto muzică uşoară, canto
popular, pian, vioară, orgă electronică, acordeon, chitară, instrumente de suflat, pictură, artă
fotografică, dans popular interpreți, dans popular instructor, design vestimentar, cusut-țesut, pictură
copii, inițiere folclor (muzică vocală populară)
- 800 lei – taxă de şcolarizare/an școlar pentru disciplina instrumente percuție (DJ);
- 30 lei - taxă de înscriere;
- 40 lei - taxă eliberare diplomă;
h) Bilete la spectacole organizate de Centrul de Cultura și Artă al Județului Sălaj:
- minim 10,00 lei /bilet, în funcție de costurile de organizare și de reglementările legale referitoare
la persoanele care beneficiază de facilități.
i) Alte tarife;
- 75,00 lei/oră - tarif închiriere sala ,,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 2023

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 2023

SERVICIUL
Furnizarea de date din Registrul naţional de
evidenţă a persoanelor

TAXA
2,00 lei/persoană

Anexa nr. 7
la proiectul de hotărâre privind stabilirea
taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului
Judeţean Sălaj, pentru anul 2023

TARIFE
de utilizare a zonei drumurilor aflate în proprietatea judeţului Sălaj şi în administrarea Consiliului
Judeţean Sălaj, pe anul 2023

Nr. crt

Tarif unitar
lei

Denumirea

A) ACORD PREALABIL ŞI AUTORIZAŢIE DE AMPLASARE ŞI ACCES LA
DRUM
1.

Acord prealabil de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice

315,00

2.

Acord prealabil de amplasare şi acces la drum pentru persoane juridice

315,00

3.

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

79,00

4.

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

210,00

5.

Prelungire acord prealabil de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice
și persoane juridice

105,00

6.

Prelungire autorizaţie de amplasare şi acces la drum – persoane fizice și
persoane juridice (construcţii, racorduri, instalaţii de gaze, apă, electricitate,
etc.)

105,00

B) OCUPAREA SUPRAFEŢELOR DIN ZONA DRUMURILOR JUDEŢENE
Denumirea

Unitatea de calcul

Tarif unitar
lei

7.

Amplasare panou publicitar

Tarif/mp/lună

4,50

8.

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

Tarif/mp/lună

5,00

9.

Locuri de parcare care deservesc obiective economice

Tarif/mp/lună

6,31

10.

Accese la diferite obiective (staţii distribuţie carburanţi,
hoteluri, moteluri, depozite, spaţii comerciale, show-room
etc.)

Tarif/mp/lună

6,31

C) AMPLASĂRI DE CABLURI ŞI CONDUCTE
11.

12.

Amplasare de cabluri electrice, telefonice, TV
11.1. traversare aeriană longitudinală şi transversală

Tarif/ml/lună

0,53

11.2. subtraversare

Tarif/ml/lună

1,12

11.3. cablu subteran în lungul drumului
a) în ampriză, în afara părţii carosabile

Tarif/ml/lună

1,14

b) sub partea carosabilă
c) în zona de siguranţă

Tarif/ml/lună
Tarif/ml/lună

1,30
0,51

11.4. Stâlpi de care este prins cablul aerian în lungul
drumului
a) în ampriză, în afara părţii carosabile
b) în zona de siguranţă

Tarif/buc/lună
Tarif/buc/lună

3,20
2,40

11.5. pe poduri şi podeţe
a) în canale tehnice

Tarif/ml/lună

4,50

b) ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic

Tarif/ml/lună

7,60

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

Tarif/ml/lună

3,47

12.2. subtraversare

Tarif/ml/lună

2,42

12.3. amplasare subterană în lungul drumului:
a) în ampriză, în afara părţii carosabile

Tarif/ml/lună

2,42

b) sub partea carosabilă

Tarif/ml/lună

4,21

c) în zona de siguranţă

Tarif/ml/lună

1,79

12.4. amplasare aeriană în lungul drumului:
a) în ampriză, în afara părţii carosabile

Tarif/ml/lună

9,46

b) în zona de siguranţă

Tarif/ml/lună

6,50

12.5. pe poduri şi podeţe :
a) în canale tehnice

Tarif/ml/lună

24,20

b) ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic

Tarif/ml/lună

38,90

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. 8, 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.
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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 2023
Nr.
crt.

Denumire tarif

În regim
normal, la mai
mult de două
zile lucrătoare
1.1
de la data
înregistrării la
registratura
Emitere AST în
Consiliului
limitele de
Județean Sălaj
competenţă;
În regim de
include traseu,
urgenţă, în
condiţii de
mai puţin de
parcurs şi cost
două zile
lucrătoare de
1.2
la data
înregistrării la
registratura
Consiliului
Județean Sălaj
Estimare; include condiţii de
2. parcurs, distanţă şi cost;
nu include traseu
Depăşirea masei totale
maxime admise, indiferent de
3.
tipul suspensiilor, numărul de
axe sau de roţi
Depăşirea masei
4.
maxime admise
pe axă,
indiferent de
4.1
Axa simplă
numărul de roţi

Unitate de calcul

Tarif unitar, cu TVA [euro]

tarif/document

15% din valoarea totală a tarifelor de depăşire, dar nu
mai puţin de 8 euro

tarif/document

tariful de la pct. 1.1 multiplicat cu 1,5

tarif/document

tarif x distanţa

tarif x distanţă

40

0,01*(G-mma/2)

Suspensii pneumatice sau
echivalente
(((G-mma)^2)*((Gmma)+2,5)^2)/100

Alte suspensii decât
cele pneumatice sau
echivalente
1,25*(((G-mma)^2)*
((G-mma)+2,5)^2)/100

4.2

Axa dublă

(((G -mma) + 0,25)^2) *
(2/((G-mma)+8))

4.3

Axa triplă

(((G-mma) + 0,15)^2) *
(2/((G-mma)+8))

5.1
5.2
5.3
6.

Lungime
Depăşirea
dimensiunilor Lăţime
maxime admise înălţime
Recântărire sau remăsurare, la
solicitarea utilizatorului

1,25*(((G -mma) + 0,25)
^2)*(2/((G-mma)+8))
1,25 * (((G-mma) +
0,15)^2) * (2/((G mma)+8))

(0,10^2*((L-Lma)+1)^2)/10
tarif x distanţă

0,20^2*((l-lma)+1)^2
0,20^2*((h-hma)+1)^2

tarif/operaţie

40,00

LEGENDA:
G = masă reală, exprimată în tone, constatată din documente sau prin cântărire.
mma = masă maximă admisă în circulaţie pe drumurile publice, exprimată în tone.
L = lungimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.
l = lăţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.
h = înălţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.
Lma = lungimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.
lma = lăţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.
hma = înălţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.
AST = autorizaţie specială de transport.
Prin semnul "^" se înţelege ridicare la putere.
Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean
A) Masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
B) Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean:
- transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile
Ministerului Apărării Naţionale, la solicitarea unităţilor militare care le deţin;
- transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute de forţele militare ale statelor membre NATO sau ale
Parteneriatului pentru Pace, la solicitarea Centrului de Coordonare a Mişcării din cadrul Comandamentului
Logistic Întrunit al Ministerului Apărării Naţionale;
- transporturile efectuate cu vehicule aflate în proprietatea sau care sunt folosite de către ori pentru forţele
militare ale Statelor Unite ale Americii la solicitarea Centrului de Coordonare a Mişcării din cadrul
Comandamentului Logistic Întrunit al Ministerului Apărării Naţionale;
- transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile
subordonate Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea unităţilor care le deţin;
- transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania
Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la solicitarea subunităţilor care le deţin;
- transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de
urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea serviciilor publice comunitare
pentru situaţii de urgenţă care le deţin;
- vehiculele rutiere care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare,
utilajele destinate intervenţiilor sau vehiculele care transportă astfel de utilaje, în zonele în care a fost declarată
starea de urgenţă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de
asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, la solicitarea
comitetelor pentru situaţii de urgenţă constituite conform prevederilor art. 6 şi ale art. 7 ale Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
- vehicule rutiere şi utilajele specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul acestora,
care participă la acţiuni de deszăpezire a drumurilor sau de reparare şi repunere în funcţiune a elementelor de
infrastructură rutieră ale drumurilor afectate în urma evenimentelor rutiere, calamităţilor sau dezastrelor
naturale;
- deţinătorul sau utilizatorul vehiculului este persoana juridică menţionată în certificatul de
înmatriculare al autovehiculului, în copia conformă a licenţei comunitare pentru transportul rutier
contra cost de mărfuri sau în copia conformă a certificatului de transport în cont propriu pentru
transportul rutier de mărfuri;
- vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare, utilajele
destinate intervenţiilor sau vehiculele care transportă astfel de utilaje, în cadrul unor misiuni umanitare pe
teritoriul României sau care tranzitează România în scop umanitar, la solicitarea Departamentului pentru
Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în baza unui protocol de colaborare între cele
două părţi care să prevadă metodologia de lucru, punctele de contact şi modalităţile de comunicare operativă
între cele două părţi
C) Autorizaţia specială de transport se eliberează şi în cazul transporturilor exceptate de la plata tarifelor
suplimentare de utilizare. În acest caz nu se va percepe tariful de eliberare prevăzut la pct. 1.1-1.2 din tabelul de
mai sus.
D) Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă sunt transportate având demontate părţi
componente.
E) La eliberarea autorizaţiilor speciale de transport se vor lua în considerare şi măsurătorile efectuate pe reţeaua
internă de drumuri de interes judeţean de organele cu atribuţii de control al transporturilor rutiere.
F) Tarifare pentru eliberarea documentelor prevăzute la pct. 1.1-2 din tabelul de mai sus:
1. Tarifarea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, prevăzută la pct. 1.1-1.2 din tabelul de mai
sus, se efectuează pentru fiecare document.
2. Tarifarea pentru estimare, prevăzută la pct. 2 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare
document eliberat, fără a se specifica traseul ce urmează a fi parcurs; totodată se va menţiona
obligativitatea întocmirii proiectelor de transport, dacă este cazul.
G) Tarifele pentru depăşirea masei maxime admise (totală sau pe axe) prevăzute la pct. 3- 4.3 din tabelul de mai
sus:
1. Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru tarifarea masei
totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea
mai mare rezultată.
2. Tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul; masa reală se
constată din documente sau prin cântărire;
3. În situaţia în care cel puţin două vehicule rutiere sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport,
clasificarea axelor din punctul de vedere al distanţei dintre axe se efectuează pentru fiecare vehicul separat,
indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul rutier.
4. În situaţia în care două sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul după altul, clasificarea axelor din
punctul de vedere al distanţei dintre axe se efectuează continuu, începând din partea din faţă a primului vehicul
rutier, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul rutier.
5. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul,
după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre masa reală pe fiecare axă şi masa maxim admisă pe
axă, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă.
6. Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul rutier, tarifarea
pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, dublă,
triplă), în funcţie de distanţa dintre axe.
7. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axă dublă şi triplă se efectuează pentru ansamblul de
axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei de axe.

8. În cazul vehiculelor rutiere prevăzute în anexa nr.3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, combinaţiile de axe (triplă, dublă, simplă) se stabilesc de la partea din
faţă a vehiculului rutier spre spatele acestuia.
9. În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale aceluiaşi
vehicul rutier, tarifarea se cumulează.
10. Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează autorizaţie specială de transport şi nu se impun
condiţii pentru însoţire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a
maselor pe axe şi a masei totale înscrise în autorizaţia specială de transport, rezultată în urma cântăririi, este de
până la:
(i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă;
(ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă;
(iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă;
(iv) 5% inclusiv, pentru masa totală.
11. Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele rutiere de transport
persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze).
H) Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise prevăzute la pct. 5.1-5.3 din tabelul de mai sus:
1. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea relaţiei de
calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre dimensiunea reală şi dimensiunea
maxim admisă.
2. În situaţia în care sunt depăşite mai multe dimensiuni maxime admise, tarifarea se cumulează.
3. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a lungimii
maxime admise sau a lungimii înscrise în autorizaţia specială de transport cu cel mult 0,10 m, cu cel
mult 0,05 m a lăţimii maxime admise sau a lăţimii înscrise în autorizaţia specială de transport şi/sau cu
cel mult 0,01 m a înălţimii maxime admise sau a înălţimii înscrise în autorizaţia specială de transport,
se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise.
4. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a înălţimii maxime
admise sau a înălţimii înscrise în autorizaţia specială de transport mai mare de 0,01 m, dar nu mai mult de 0,05
m, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise, dar se eliberează autorizaţie specială de
transport, fără plata tarifelor suplimentare pentru traseul ce urmează a fi parcurs.
I) Recântărire şi remăsurare, prevăzute la pct. 6 din tabelul de mai sus:
1. Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile de interes judeţean.
2. Dacă se realizează o descărcare parţială de marfă, aceasta trebuie să rezulte din documentele de transport.
J) Tarifarea autorizaţiei speciale de transport:
1. Valoarea totală a tarifării în vederea eliberării autorizaţiei speciale de transport se determină prin
cumularea tarifelor pentru eliberare cu cele pentru depăşirea masei totale sau pe axe şi cu cele pentru depăşirea
dimensiunilor.
2. In cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 90 de zile, valoarea totală a
tarifării calculată conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,50.
3. In cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 12 luni, valoarea totală a tarifării
calculată conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,20.
K) Modul de efectuare a calculelor:
1. Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale sau aşa cum sunt ele afişate de
aparatele de măsurat.
2. Valorile dimensiunilor se introduc în calcule exprimate în metri, cu două zecimale.
3. Tariful unitar se introduce în calcule cu 4 zecimale.
4. Distanţa de parcurs se introduce în calcule exprimată în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la
unitate.
5. Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc.
6. Tariful final rezultat care se achită în altă monedă decât în euro se calculează la cursul de schimb valabil
pentru prima zi a lunii octombrie a anului anterior, comunicat de Banca Centrală Europeană.
7. Tariful final rezultat se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.

L) După efectuarea plăţii, solicitantul poate cere anularea autorizaţiei speciale de transport şi restituirea tarifelor
suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean, după cum urmează:
1. La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizaţia specială de transport nu a fost ridicată de la emitent sau
dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la emitent, înainte de
începerea termenului de valabilitate al autorizaţiei.
2. La cererea scrisă a solicitantului însoţită de documente doveditoare, în cazuri justificate (fenomene meteo
periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roşu, anularea comenzii/contractului de transport etc.),
dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la emitent în termen de cel
mult 3 zile de la începerea perioadei de valabilitate a autorizaţiei.
3. În toate cazurile emitentul va reţine tarifele de emitere prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din tabel.
M) În cazul în care se constată circulaţia cu mase şi/sau dimensiuni mai mici decât cele înscrise în autorizaţia
specială de transport, aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul autorizat. În acest caz, tarifele
suplimentare de utilizare a reţelei de drumuri judeţene nu se restituie.
Anexa nr. 9
la proiectul de hotărâre privind stabilirea
taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului
Judeţean Sălaj, pentru anul 2023
TAXE
pentru serviciile prestate de aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj
în anul 2023
Nr.
crt.

Denumirea serviciului

Taxe percepute
lei

1.

Eliberarea de copii ale unor acte existente în arhiva
Consiliului Judeţean Sălaj

- 4,50 lei/pagină A4;
- 7,00 lei/filă A4
- 7,00 lei/pagină A3
- 14,00 lei/pagină A2
- 28,00 lei/pagină A1
- 56,00 lei/pagină A0

2.

Eliberarea de copii de pe documentaţiile de
urbanism şi amenajarea teritoriului

- 10,00 lei/pagină A4;
- 12,00 lei/filă A4
- 16,00 lei/pagină A3
- 32,00 lei/pagină A2
- 64,00 lei/pagină A1
-128,00 lei/pagină A0

3.

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

245,00 lei/zi

4.

Închirierea camerelor din imobilul situat în comuna
Boghiş aflat în proprietatea Judeţului Sălaj

50,00 lei/noapte

5.

Închiriere sală „Dialoguri Europene”, situată în
imobilul din mun. Zalău, Piața 1 Decembrie 1918
nr. 11, pentru cursuri, expoziţii, diverse activităţi
cultural educative

450,00 lei/oră

Închiriere sală conferințe „Sălaj”, situată în
imobilul din mun. Zalău, Piața 1Decembrie 1918
nr. 11, pentru cursuri, conferințe, diverse activităţi
cultural educative

150,00 lei/oră

Taxă amplasare standuri cu ocazia unor evenimente

25,00 lei/mp/zi

6.

7.

Nr.
crt.

Denumirea serviciului

Taxe percepute
lei

desfăşurate la Castrul Roman Porolissum și la
Obeliscul Mihai Viteazul de la Guruslău.
8.

9.

Taxe pentru vizitarea obiectivelor de patrimoniu
rezultate din implementarea proiectului „Circuitul
castrelor romane în judeţul Sălaj” (Castrul Roman
Porolissum și Castrul Roman Buciumi)

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

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

11. Tarif pentru utilizarea parcării din zona Spitalului
Județean de Urgență Zalău:

Adulți
-10,00 lei/ persoană
Pensionari
- 5,00 lei/ persoană
Elevi, studenți - 5,00 lei/persoană
Copii 3-7 ani - 2,00 lei/ persoană
Copii sub 3 ani - gratuit
Filmare/fotografiere - 300,00 lei/oră
50,00 lei/cursă/an
150,00 lei/licență
- utilizarea parcării sub 30 minute – nu se
supune tarifării.
- între orele 8,00 – 18,00 – 2,0 lei/30
minute.
- între orele 18,00 – 8,00 – GRATUIT.
Pentru a beneficia de gratuitatea utilizării
parcării, utilizatorii sunt obligați să elibereze
locul de parcare cel târziu la expirarea
perioadei de gratuitate (anterior orei 08,00).
- tichet pierdut – 30 lei. Tariful va fi achitat
de utilizatorii parcării care nu eliberează
locul de parcare după fiecare utilizare
gratuită a parcării până la expirarea
intervalului orar 18,00 – 8,00 și de
utilizatorii parcării care pierd tichetul de
parcare

