
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 
 
 

  H O T Ă R Â R E A  nr. 61/2020 
privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2021, care constituie 

venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate 
 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui               

nr. 4468/24.03.2020; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din aparatul propriu al 

Consiliului Județean Vaslui nr. 4470/24.03.2020; 
- adresa Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui nr. 110/27.02.2020; 
- adresa Muzeului ”Vasile Pârvan” Bârlad nr. 221/26.02.2020; 
- adresa Teatrului ”Victor Ion Popa” Bârlad nr. 460/27.02.2020; 
- adresa Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor 

Vaslui nr. 30744/28.02.2020; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 

disciplină, administraţie publică şi coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi 
integrare europeană; Comisia pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, 
culte şi sport, Comisia de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia 
mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de interes 
judeţean; 

în conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 

a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lurcrărilor de construcţii, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Normelor Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 
organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii 
regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul MT/MDRAP nr. 1158/2336/12.08.2019; 

- Ordinului comun al Ministerului Transporturilor, Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Afacerilor Interne nr. 
1236/6509/126/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea 
circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau 
dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor; 

- Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 1294/2017 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a 
pomilor în localităţile urbane şi rurale; 

- Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 1854/29.12.2017 pentru aprobarea 
unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din 
România SA;  

- Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de 
comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea 
costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
 



 
- Deciziei Autorităţii Naţionale Pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru 
exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică; 

- Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată; 
-  Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată; 
- O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

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

- O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui 
 

   H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

Art.1. – Se aprobă taxele si tarifele locale pentru anul fiscal 2021, care 
constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate, în 
conformitate cu anexele nr. 1- 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Prezentul act administrativ se publică în Monitorul oficial local și se 
comunică  Instituției Prefectului – Județul Vaslui, precum și Muzeului Județean ”Ștefan 
cel Mare” Vaslui, Muzeului ”Vasile Pârvan” Bârlad, Teatrului ”Victor Ion Popa” Bârlad, 
Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui”, Direcției 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcției Tehnice, Direcției Administrație Publică și 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui 
în vederea aducerii la îndeplinire. 

                                                                                                                     
Vaslui, 13 aprilie 2020 

 
 

       PREȘEDINTE, 
                              Dumitru Buzatu 
 
 

         Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                            Diana-Elena Ursulescu  
 
 



                        Anexa nr. 1 
        la Hotărârea nr. 61/2020 

 
TAXE 

pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor și autorizațiilor în domeniul 
construcțiilor 

 
I. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor și autorizațiilor în 
domeniul construcțiilor, începând cu anul fiscal 2021, se stabilesc următoarele 
taxe: 

 
1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism: 

1.1 Pentru mediul urban: 
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism                    Taxa 
                                                                                                             -lei- 
- până la 150 mp inclusiv                                                                       6,60 
- între 151 mp şi 250 mp inclusiv                                                            7,70 
- între 251 mp şi 500 mp inclusiv                                                            9,90 
- între 501 mp şi 750 mp inclusiv                                                           12,10 
- între 751 mp şi 1000 mp inclusiv                                                         15,40 
- peste 1000 mp                                                                            15,40+0,01  
                                                        pentru fiecare mp care depăşeşte 1000 mp 
1.2  Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban; 

2. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire 
rezidențială sau clădire anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcții; 

3. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru alte construcții 
decât cele menționate la pct. 2 este egală cu 1% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcții, inclusiv valoarea instalațiilor aferente; 

4. Pentru taxele prevăzute la pct. 2 și 3 stabilite pe baza valorii autorizate a 
lucrărilor de construcţii se aplică următoarele reguli: 

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţii declarate de 
persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia; 
b) pentru taxa prevăzută la pct. 2, valoarea reală a lucrărilor de construcţii nu poate 
fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457 din Legea 
nr. 227/2015 – Codul Fiscal; 
c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţii, dar nu mai târziu 
de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut 
autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţii la 
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale; 
d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală 
privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii 
reale a lucrărilor de construcţie; 
e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate 
al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, 
trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit 
autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea 
administraţiei publice locale. 



5. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de 
construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului 
sau a  autorizației inițiale; 

6. 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. 

7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor 
geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, 
sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări: 8,80 lei mp afectat;  

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 eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, 
cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi 
pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj a firmelor și reclamelor: 
8,80 lei pentru fiecare mp de suprafață ocupată de construcție; 

11. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 
branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonică şi televiziune prin cablu: 14,30 lei pentru fiecare racord; 

12. Taxa pentru emiterea avizului de oportunitate la lucrările de urbanism PUD, 
PUZ: 
12.1 Aviz oportunitate persoane fizice                                             155,70 lei 
12.2 Aviz oportunitate persoane juridice                                          259,50 lei 

13. Taxa pentru emiterea autorizațiilor de construire în regim de urgență:  
- 50% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de până la 1.000.000 

lei, la care se adaugă taxa de bază, prevăzută la pct. 2 sau 3, după caz; 
- 20% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de peste 1.000.000 lei, 

la care se adaugă taxa de bază, prevăzută la pct. 2 sau 3, după caz. 
 

II. Scutirea de la plata taxelor prevăzute la alin. (1) se acordă conform 
prevederilor legale în vigoare. 

 
III. Regulament privind emiterea autorizațiilor de construire în regim de urgență 
 La solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizaţiile de construire se emit în 
regim de urgenţă în termen de până la 7 zile lucrătoare, cu perceperea taxei 
pentru emiterea de urgenţă. 
 În situaţia în care în urma analizei documentaţiei depuse se constată faptul că 
aceasta este incompletă, necesită clarificări tehnice sau modificări, acest lucru se 
notifică în scris solicitantului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
înregistrării, cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării 
acesteia. Începând cu data notificării, termenul pentru emiterea autorizaţiei de 
construire se decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, 
a depune şi a înregistra modificările/completările aduse documentaţiei iniţiale ca 
urmare a notificării, cu condiţia depunerii acestora într-un termen de maximum 10 
zile de la primirea notificării.   
 În situaţia necompletării documentaţiei în termenul de 10 zile, documentaţia 
se înapoiază beneficiarului, fără restituirea taxei. 



 
                                                                                                                       Anexa nr.2 
                                                                                                            la Hotărârea nr. 61/2020 
 
 

TARIFE SUPLIMENTARE 
pentru depăşirea limitelor de tonaj şi/sau gabarit de către autovehiculele care circulă pe 

drumurile administrate de Consiliul Judeţean Vaslui 
 

I. Tarife suplimentare  de utilizare a drumurilor de interes judeţean  
      

Nr. 
  
crt. 

Denumire  tarif Unitate de 
calcul 

Tarif unitar, cu TVA 
(euro) 

1.1.  
 
Emitere 
autorizaţie 
specială de 
transport 
(AST), include 
traseu, 
condiţii de 
parcurs şi cost 

în regim normal, la 
mai mult de două zile 
lucrătoare de la data 
înregistrării la CJ  
Vaslui- Autoritate de 
Autorizare 

tarif/ 
document 

20% din valoarea totală a tarifelor de 
depăşire, dar nu mai puţin de 10 euro 

1.2. în regim de urgenţă, 
în mai puţin de două 
zile lucrătoare de la 
data înregistrării la 
CJ  Vaslui- Autoritate 
de Autorizare 

tarif/ 
document 

tariful de la punctul 1.1. multiplicat cu 
1,5 

1.3 Emitere AST în CJ  Vaslui- Autoritate 
de Autorizare în    limitele de 
competenţă; include traseu,  condiţii 
de parcurs şi cost             

tarif/ 
document 

20% din valoarea totală a tarifelor de 
depăşire, dar nu mai puţin de 10 euro 

2 Aviz depăşire limită de  competenţă, 
include traseu  şi condiţii de parcurs        

tarif/ 
document 

50 

3 Estimare; include condiţii de parcurs, 
distanţă şi  cost; nu include traseu       

tarif/ 
document 

50 

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

tarif x 
distanţă  

0,02*(G-mma/2) 

5 
 
 
 

Depăşirea masei maxime 
admise pe axă 

 
 
 
 
 
 
 
tarif x 
distanţă 
 
 
 
 
 
 

suspensii 
pneumatice sau 
echivalente 

alte suspensii 
decât cele 
pneumatice sau 
echivalente 

    

5.1.  
 
 
 
indiferent de 
numărul de 
roţi 

axă simplă (((G-mma)^2)*     

((G-mma)+2,9)^2) 
/ 100 

1,50*(((G-mma)^2)*  

((G-mma)+2,9)^2) / 
100 

5.2. axă dublă 
 
 

(((G-mma)+0,3) 

^2)*   (2/ ((G-
mma)+10)) 

1,50*(((G-
mma)+0,3) ^2) * 
(2/((G-mma) + 10)) 

5.3. axă triplă (((G-mma)+0,2) 

^2)*   (2/ ((G-
mma)+10)) 

1,50*(((G-
mma)+0,2) ^2) * 
(2/((G-mma) + 10)) 

  6.1. 
 

Depăşirea 
dimensiunilor 
maxime 

lungime  
tarif x 
distanţă 

(0,12 ^2*((L-Lma)+1) ^ 2) / 10 

6.2. lăţime 0,23 ^2*((l-lma) +1) ^ 2 



6.3. admise înălţime 0,23 ^2*((h-hma) +1) ^ 2 
7 Recântărire sau remăsurare, la 

solicitarea  utilizatorului          
tarif/ 
operaţie 
 
 

50 

   
Legendă: 
    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. 
    I = 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. 
    CJ Vaslui Autoritate de Autorizare = Consiliul  Judeţean  Vaslui- Autoritate de Autorizare 
    
 (2)  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: 
    1. 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; 
    2. 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; 
    3. 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; 
    4. 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; 
    5. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de 
Compania Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la solicitarea subunităţilor care 
le deţin; 
    6. 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; 
    7. 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 Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
    8. vehicule rutiere şi utilajele specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul 
acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire a drumurilor judeţene şi de reparare şi repunere în 
funcţiune a elementelor de infrastructură rutieră ale drumurilor judeţene afectate în urma 
evenimentelor rutiere, calamităţilor sau dezastrelor naturale, conform procedurilor interne; 



    9. 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. 
     
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. 
1.1-1.3 şi 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. 1.1-3 din tabelul de mai sus: 
    1. Tarifarea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, prevăzută la pct. 1.1-1.3 din 
tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document. 
    2. În agenţiile de control şi încasare nu se aplică tariful în regim de urgenţă, prevăzut la pct. 1.2. 
    3. Tarifarea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, prevăzute la pct. 2 şi 3 din 
tabelul de mai sus, se efectuează o singură dată, pentru fiecare document eliberat. 
    4. Tarifarea pentru eliberarea avizului depăşire limite de competenţă, prevăzută la pct. 2 din 
tabelul de mai sus, se realizează atunci când sunt depăşite limitele de competenţă ale CJ Vaslui - 
Autoritate de Autorizare la care s-a solicitat eliberarea autorizaţiei speciale de transport. 
    5. Tarifarea pentru estimare, prevăzută la pct. 3 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 proiectului de transport sau studiului de traseu, dacă este cazul. 
  
   G) Tarifare pentru depăşirea masei maxime admise (totală sau pe axe) prevăzute la pct. 4-5.3 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; în 
agenţiile de control şi încasare 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; în agenţiile de 
control şi încasare masa reală pe axe se constată prin cântărire. 
    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. 6.1-6.3 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; în agenţiile de control şi încasare dimensiunile reale se constată prin 
măsurare. 
    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. 7 din tabelul de mai sus: 
    1. În agenţiile de control şi încasare din punctele de trecere a frontierei, recântărirea şi 
remăsurarea se efectuează numai pe sensul de intrare în România, la solicitarea operatorului de 
transport. 
    2. Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile de 
interes judeţean. 
    3. 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. În 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. În 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, 
inclusiv tariful pentru aviz depăşire limite de competenţă, prevăzut la pct. 2 din tabel, după caz. 
    
 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 judeţeane nu se restituie. 
   
  N) În cazul în care în agenţiile de control şi încasare din punctele de trecere a frontierei, pe sensul 
de intrare în România, se constată că vehiculul are mase şi/sau dimensiuni mai mari decât cele 
înscrise în autorizaţia specială de transport, aceasta se recalculează şi se încasează diferenţa. 
 
 

II. Tarife suplimentare de acces la reţeaua de drumuri de interes judeţean 
                                                           
Nr. 
crt. 
 

Denumire tarif Unitate de 
calcul 
 

Tarif unitar 
cu TVA  [euro]   
 

1 Autorizare acces la 
reţeaua de drumuri de  
interes judeţean  
 

tarif/ cursă  
 
 

1000 

2 Aferent 
autorizaţiilor„cu 
plată“,stabilit prin 
protocol de Ministerul 
Transporturilor 
 

Tarif X masă totala X 
distanţă 

0,03 

                                                                                                                                  
A. Aplicabilitate 
    Tarifele prevăzute în prezenta anexă se aplică numai pentru vehiculele rutiere înmatriculate în 
alte state, în conformitate cu acordurile rutiere bilaterale şi multilaterale la care România este 
parte. 
 
B. Tarifare pentru autorizare acces la reţeaua de drumuri de interes judeţean 
    Tariful pentru autorizarea accesului la reţeaua rutieră se aplică în punctele de trecere a frontierei 
pe sensul de intrare în România şi pe sensul de ieşire din România, pentru vehiculele rutiere de 
transport marfă sau persoane, înmatriculate în alte state, care sunt supuse autorizării potrivit 
acordurilor rutiere interguvernamentale, protocoalelor comisiilor mixte rutiere sau acordurilor 
internaţionale la care România este parte şi nu prezintă documentul de acces la reţeaua rutieră 
corespunzător categoriei de transport efectuate. 
    



      Documentul de acces la reţeaua rutieră din România nu trebuie prezentat dacă transportul se 
încadrează în una dintre gratuităţile prevăzute prin acordurile rutiere interguvernamentale, 
protocoalele comisiilor mixte rutiere sau acordurile internaţionale la care România este parte. 
     
    Tariful se achită la intrarea sau ieşirea din România, acolo unde se constată lipsa documentului de 
acces la reţeaua rutieră din România, pentru fiecare cursă efectuată pe teritoriul României. 
    O cursă efectuată pe teritoriul României reprezintă traseul parcurs de la intrarea în România până 
la ieşirea din România sau având ca destinaţie o localitate din România ori traseul parcurs având ca 
origine o localitate din România până la ieşirea din România. 
    Tariful achitat la intrarea în România rămâne valabil şi la ieşirea din România, indiferent de tipul 
de trafic efectuat. 
    Tariful nu se aplică pentru vehiculele rutiere fără încărcătură, nou-achiziţionate din afara 
României şi care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, fapt 
dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se reţine de către personalul 
Companiei Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. din punctul de frontieră. 
    Tariful se aplică pentru vehiculele rutiere cu încărcătură, nou-achiziţionate din afara României şi 
care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, fapt dovedit prin 
documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se reţine de către personalul Companiei 
Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. din punctul de frontieră, în lipsa 
documentului de acces la reţeaua rutieră. 
   
  C. Tariful aferent autorizaţiilor „cu plată“ 
    Tariful aferent autorizaţiilor „cu plată“ se aplică la autorizaţiile de transport rutier internaţional 
de marfă „cu plată“, stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor cu ministerele de resort din 
alte state. 
    Tariful se aplică în lipsa autorizaţiei de transport rutier internaţional de marfă „cu scutire de 
plată“, stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor, pentru vehiculele fără încărcătură, nou-
achiziţionate din afara României de către persoane fizice sau juridice străine şi care se află la prima 
cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, în cazul în care statul cumpărătorului nu 
este un stat membru CEMT şi în lipsa unor reglementări specifice convenite bilateral cu statul 
respectiv. 
    D. Modul de efectuare a calculelor 
    a) Masa totală se introduce în calcul în tone, cu două zecimale, prin rotunjire în plus la unitate. 
    b) Distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate. 
    c) Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc.  
    d) Tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două zecimale, în 
moneda în care se efectuează plata. 
                                                           
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                         Anexa nr.3 

                                                                                                                 la Hotărârea nr. 61/2020 
 

 
A. T A R I F E 

PENTRU UTILIZAREA ZONEI DRUMURILOR JUDEŢENE 
 

Nr. 
crt. DENUMIRE TARIFE 

UNITATE 
DE 

CALCUL 

TARIF 
UNITAR 

(lei) 
1. Acord prealabil/prelungire de amplasare şi execuţie lucrări în 

zona drumului judeţean pentru persoane fizice şi juridice tarif/document 543,0 

2. Autorizaţie/prelungire de amplasare şi execuţie lucrări în zona 
drumului judeţean pentru persoane fizice şi juridice tarif/document 329,0 

3. Acord prealabil/prelungire pentru persoane fizice (construcţii 
de locuinţe, garaje, racorduri, instalaţii de gaze, apă, 
electricitate, etc.) 

tarif/document 132,0 

4. Autorizaţie/prelungire pentru persoane fizice (construcţii de 
locuinţe, garaje, racorduri, instalaţii de gaze, apă, 
electricitate, etc.) 

tarif/document 132,0 

 
 
NOTĂ: 

Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene: 
 1. Administratorul drumurilor judeţene poate accepta amplasarea unor construcţii 

sau instalaţii în zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului, 
siguranţei şi fluenţei traficului rutier.  

 2. Pentru realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, 
a oricăror construcţii sau activităţi comerciale, căi de acces, amenajări sau instalaţii în orice 
scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, sunt obligatorii, pe lângă autorizaţia de 
construire, după caz, acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona 
drumului public, emise de administratorul drumului respectiv. 

Acordul prealabil se obţine la faza de proiectare iar autorizaţia de amplasare şi acces 
la drum se obţine înainte de începerea lucrărilor în zona drumului. 

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

 4.Pentru amplasarea şi accesul în zona drumului, beneficiarul are obligaţia încheierii 
cu administratorul drumului public a contractului pentru utilizarea amprizei şi a zonei de 
siguranţă a drumurilor judeţene aflate în proprietatea/ în administrarea consiliului judeţean 
Vaslui şi plata tarifelor corespunzătoare. 

 5.Contractul se încheie odată cu eliberarea autorizaţiei de amplasare/ de acces în 
zona drumului public. 

6. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita acord 
prealabil sau autorizaţie de amplasare şi de acces la drumul judeţean.  
7. 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.  
8. Tarifele se aplica şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de 

protecţie a drumurilor judeţene, însă numai dacă se realizează şi cale de acces la drumurile 
judeţene sau alte lucrări în ampriza şi în zona de siguranţă a drumurilor judeţene. 

 9. Tarifele se percep şi în cazul în care se solicită prelungirea acordului sau a 
autorizaţiei.  



10. Cazurile în care se poate elibera autorizaţia de amplasare şi acces la drumul 
judeţean fără a mai fi necesară eliberarea acordului prealabil sunt cazurile în care nu este 
necesară parcurgerea fazei de proiectare, şi anume: 

- amplasarea de spaţiu cu destinaţie comercială (rulotă, masă pentru desfacere 
produse alimentare şi nealimentare) pe drum judeţean, dacă această activitate se va 
realiza ocazional şi nu pe întreaga durată a zilei; 

- în cazul în care se solicită prelungirea autorizaţiei de amplasare şi acces la drumul 
judeţean. 
 11. În afara localităţii, amenajarea accesului la drumul judeţean se realizează 

conform Normativului C 173/1986 privind amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor 
drumurilor publice din afara localităţilor şi Normativul 600/2010 privind amenajarea 
intersecţiilor la nivel pe drumurile publice. 

 
B. TARIFE PENTRU OCUPAREA AMPRIZEI ŞI ZONEI DE SIGURANŢĂ ŞI A ALTOR SUPRAFEŢE 

DIN ZONA DRUMURILOR JUDEŢENE 
 

Nr. 
crt. DENUMIRE TARIFE 

UNITATE 
DE 

CALCUL 

TARIF 
UNITAR 

(lei) 
I OCUPAREA SUPRAFEŢELOR DIN ZONA DRUMURILOR JUDEŢENE 

1. Amplasare panou publicitar pe drum judeţean mp/lună 13,18 
2. Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masă pentru desfacere 

produse alimentare sau nealimentare) pe drum judeţean mp/lună 3,32 

3. Suprafeţe desemnate a deveni spaţii de servicii şi spaţii de parcare, 
precum şi suprafeţele devenite disponibile, care aparţin 
administratorului, în zone adiacente, la drum judeţean  mp/lună 

minim 
3,32 
sau 

stabilit 
prin 

licitaţie 
4. Locuri de parcare care deservesc obiective economice pe drum 

judeţean mp/lună 3,63 

5. Căi de acces la diferite obiective (staţii de distribuire carburanţi, 
hoteluri, moteluri, depozite, spaţii comerciale, etc.) pe drum judeţean mp/lună 2,60 

II AMPLASĂRI DE CABLURI ŞI CONDUCTE 

6 

Amplasări de cabluri electrice, telefonice, TV, internet 
6.1. subtraversare ml/lună 2,18 

6.2. cablu subteran în lungul drumului 

în ampriză, în afara părţii 
carosabile 

ml/lună 

2,18 

sub partea carosabilă 2,49 
în zona de siguranţă 0,93 
în canale tehnice în zona de 
siguranţă 

7,68 

6.3. stâlpi de care este prins cablu 
aerian în lungul drumului 

în ampriză, în afara părţii 
carosabile (pe trotuare) buc./lună 5,50 

în zona de siguranţă 3,32 

6.4. cablu aerian în lungul drumului 
în ampriză, în afara părţii 
carosabile (pe trotuare) ml/lună 2,18 

în zona de siguranţă 1,14 

6.5. pe poduri şi podeţe 
în canale tehnice 

ml/lună 
7,68 

ancorat de pod sau în altă 
soluţie decât canal tehnic 14,32 

7 Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi şi alte produse neinflamabile , benzi 
transportatoare care traversează aerian drumurile 



7.1. traversare aeriană  ml/lună 5,50 
7.2. subtraversare  ml/lună 3,63 

7.3. amplasare subterană în lungul 
drumului 

în ampriză, în afara părţii 
carosabile (pe trotuare) 

ml/lună 

3,63 

sub partea carosabilă 6,23 
în zona de siguranţă 3,01 
în canale tehnice în zona de 
siguranţă 7,68 

7.4. amplasare aeriană în lungul 
drumului 

în ampriză, în afara părţii 
carosabile ml/lună 14,53 

în zona de siguranţă 10,38 

7.5. pe poduri şi podeţe 
în canale tehnice 

ml/lună 
37,37 

ancorat de pod sau în altă 
soluţie decât canal tehnic 58,13 

NOTĂ: 
Precizări privind aplicarea tarifelor pentru ocuparea amprizei şi zonei de 

siguranţă a drumurilor judeţene: 
1. 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. 
2. Tarifele se aplică şi în cazul 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 ampriza şi în zona de siguranţă. 

3. 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. 

4. Pentru spaţiile prevăzute la punctul I, poziţia 2, 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. 

5. Pentru accesurile la diferite obiective prevăzute la punctul I, poziţia 5, suprafaţa 
supusă tarifării reprezintă terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza şi zona 
de siguranţă, prin realizarea accesului. 

6. Tariful de utilizare a zonei drumului prevăzute la punctul I şi II nu se aplică 
persoanelor fizice care realizează accesuri la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum 
şi pentru instalaţiile care asigură utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie 
electrică, canalizare). Această scutire nu este valabilă însă în cazul în care se schimbă 
destinaţia locuinţei sau garajului (de exemplu, transformarea în spaţiu comercial etc.) ori se 
amplasează în incintă construcţii cu caracter comercial. 

7. Tariful de utilizare a zonei drumurilor judeţene nu se aplică pentru reţelele aflate 
în administrarea directă a consiliilor locale şi pentru unităţile bugetare de asistenţă socială 
şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe, etc.) din subordinea 
autorităţilor locale sau centrale. 

8.Pentru elementele de reţea de comunicaţii electronice şi elemente de 
infrastructură fizică care nu sunt incluse la anexa la Decizia nr.997/2018,  respectiv antene, 
cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, staţii de bază, stâlpi, piloni, 
turnuri, alte echipamente şi infrastructuri fizice suport, precum şi pentru cablurile şi cutiile 
pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexa la Decizia nr. 
997/2018, tariful pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele 
proprietatea publică nu poate depăşi valoarea de zero lei. 
 
    



       Anexa nr.4 
                                                                                                       la Hotărârea nr. 61/2020 
 
 

TAXE 
pentru eliberarea/prelungirea/înlocuirea licenței de traseu si suplimentarea curselor 

pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la 
nivel județean 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Operatiune eliberarea/prelungirea/inlocuirea licenței de 
traseu și suplimentarea de cursă pentru un traseu 

Suma 

 
1 

Eliberarea/prelungirea licenţei de traseu  și suplimentarea de 
cursă pentru efectuarea transportului rutier contra cost de 
persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, pentru o 
cursă (tarif pentru un an) 

 
43,60 lei 

 
2 

Înlocuirea licenţei de traseu ocazionată de  pierderea, 
deteriorarea sau sustragerea licentei de traseu  (tarif pentru 
o bucată) 

 
121,45 lei 

3 

Taxa aferenta eliberării/prelungirii/suplimentarii cursei, a  
termenului de valabilitate a unei licente de traseu pentru 
efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin 
servicii regulate la nivel judeţean, pentru o cursă, pentru o 
perioadă mai mică de un an, se stabileşte ca fracţiune din 
taxa percepută pentru întregul an. 

nr. zile/365  
X 43,60 lei  

 
 
NOTĂ: 
- La suma datorată emiterii licenței de traseu se adaugă contravaloarea formularului 

de licență de traseu, imprimat cu regim special, achiziționat de Județul Vaslui de 
la C.N. Imprimeria Națională S.A.; 

- Sumele datorate pentru operațiunile de mai sus se achită in contul Consiliului 
Județean Vaslui deschis la Trezoreria Municipiului Vaslui sau direct la casieria 
instituției. 



     Anexa nr.5 
                                                                                                      la Hotărârea nr. 61/2020 
 
 
 

TAXE SPECIALE 
pentru eliberarea unor copii și extrase deținute în arhiva Consiliului Județean 
Vaslui, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, altele decât autoritățile 

administrației publice centrale și locale, instituțiile publice și instanțele 
judecătorești 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire taxă Cuantum(lei) Temei legal 

1. Taxă eliberare copii și extrase ale 
documentelor format A4/față 

2 lei Art.29 alin.(1) din Legea nr.16/1996;art.5, 
art.44 din Instrucțiuni privind activitatea de 

arhivă (Ordin 217/1996) 
2. Taxă eliberare copii și extrase ale 

documentelor format A4/față-verso 
3 lei Art.29 alin.(1) din Legea nr.16/1996;art.5, 

art.44 din Instrucțiuni privind activitatea de 
arhivă (Ordin 217/1996) 

3. Taxă eliberare copii și extrase ale 
documentelor format A3/față 

3 lei Art.29 alin.(1) din Legea nr.16/1996;art.5, 
art.44 din Instrucțiuni privind activitatea de 

arhivă (Ordin 217/1996) 
4. Taxă eliberare copii și extrase ale 

documentelor format A3/față-verso 
4 lei Art.29 alin.(1) din Legea nr.16/1996;art.5, 

art.44 din Instrucțiuni privind activitatea de 
arhivă (Ordin 217/1996) 

 
 
 

TAXE SPECIALE 
pentru realizarea de copii de pe documentele care constituie informații de interes 

public create și/sau gestionate de Consiliul Județean Vaslui 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire taxă Cuantum(lei) Temei legal 

1. Taxă eliberare copii și extrase ale 
documentelor format A4/față 

1 leu Art.9 din Legea nr.544/2001 

2. Taxă eliberare copii și extrase ale 
documentelor format A4/față-verso 

2 leu Art.9 din Legea nr.544/2001 

3. Taxă eliberare copii și extrase ale 
documentelor format A3/față 

2 leu  Art.9 din Legea nr.544/2001 

4. Taxă eliberare copii și extrase ale 
documentelor format A3/față-verso 

3 lei Art.9 din Legea nr.544/2001 

 



   Anexa nr.6 
                                                                                           la Hotărârea nr. 61/2020 
 
 

Taxele pentru vizitare, precum si alte taxe și tarife percepute de către  
Muzeul Județean ”Stefan cel Mare” Vaslui, în anul 2020 

 
Nr
.cr
t 

Denumire Cuantum 
(lei) 

1 Taxa pentru vizitarea expozitiilor permanente  
 - adulti 7 
 - elevi, studenți si adulti cu handicap mediu şi uşor 2 
 - pensionari 3 
2 Tarif expertiză bunuri culturale mobile (obiect) 50  
3 Tarif arheologie -descărcare sarcină arheologică (lei/oră) 55  
4 Tarif restaurare -conservare bunuri culturale mobile (lei/oră) 25  
5 Tarif documentar şi tehnoredactare (lei/oră) 20  
6 Tarif pentru produsele aflate la stand (de la terţi)  20 % din 

pretul de 
vanzare 

7 Taxă ghidaj expoziţii 25 
8 Taxă ghidaj la cerere (lei/oră) 35  
9 Taxă filmare în scop publicitar/diverse evenimente (lei/15 min) 150  
10 Taxă fotografiere (neprofesionişti/vizitatori, cu aparat foto) (lei/oră) 20  
11 Taxă fotografiere (profesionişti, cu contract încheiat) (lei/oră) 100  
12 Taxă filmat (neprofesionisti/vizitatori) (lei/oră) 35 
13 Taxă filmat (profesionişti cu contract încheiat) (lei/oră) 250  
14 Tarif fotocopiere documente din colecţia muzeului (lei/pagina A4) 150 
15 Instituţii publice cu obiect de activitate cercetarea – dezvoltare 

(lei/pagina A4) 
Gratuit 

16 Urmaşii persoanelor care se regăsesc în documentele solicitate, precum 
şi urmaşii celor care au donat documentele respective (lei/pagina A4) 

55 

17 Tarif arheologie -lucrări de cercetare arheologică preventive în cadrul 
proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional (lei/oră) 

50  

18 Tarif lucrări auxiliare cercetării arheologice preventive în cadrul 
proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional (lei/oră) 

50  

19 Tarif evaluare potential arheologic pentru balastiere, amenajare iaz 
piscicol şi alte lucrări edilitare (lei/ha) 

5000 

20 Tarif pentru închiriere spaţii pentru activităţi (lei/oră)  
 -sala de şedinte parter 100 
 -sala “Media” etaj I 150 

21 Tarif manifestări extramuzeale (ex. Teatru, teatru ptr. Copii, seri 
muzicale, conferințe, etc.) (lei/persoană) 

5  

22 Tarif cercetare arheologică preventivă în vederea acordării avizului de 
descărcare de sarcină arheologică, servicii restaurare – conservare pentru 
bunuri  provenite de la terţi – cota regie 

10% 



23 Taxă participare la activităţi de pedagogie muzeală- activităţi 
educaţionale (ateliere cu durata de minim o săptămână-cu 
lectori/îndrumători remuneraţi) (lei/persoană) 

50  

24 Taxă participare la activităţi de pedagogie  muzeală -activităţi 
educaţionale (ateliere cu o durată de minim o săptămână, susţinute cu 
personal propriu) (lei/persoană) 

15  

25 Taxă participare la activităţi de pedagogie/ activităţi de educaţie 
muzeală pentru adulţi (ateliere cu o durată de minim o săptămână, 
susţinute cu lectori remuneraţi) (lei/persoană) 

60  

 

Sumele obținute ca urmare a închirierii spatiilor de la pct. 20 se fac, în 
integralitate, venit la bugetul local al județului Vaslui, in conformitate prevederile art. 
333 alin (3) si (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

Beneficiaza de vizitare gratuita a muzeului, urmatoarele categorii: 

· delegatiile oficiale si alte delegatii cu caracter cultural; 
· angajaţii reţelei muzeale, ai Ministerului Culturii și Identității Naționale 

şi ai serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității 
Naționale, ai Institutului Naţional al Patrimoniului (INP), ai Centrului 
Național al Cinematografiei (CNC), ai Administrației Fondului Cultural 
Național (AFCN), ai Institutului Național pentru Cercetare și Formare 
Culturală (INCFC), membrii ICOM, ICOMOS, UNESCO, UCMR, UCIMR, ADA, 
SACEM; 

· copilul cu handicap, precum şi persoana care îl însoţeşte; 
· adultul cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoana care îl 

însoţeşte; 
· persoanele fizice prevăzute la art.1 din Decretul-lege nr. 118/1990, 

republicat, cu modificările si completările ulterioare; 
· preșcolari, veterani, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale 

veteranilor de război; 
· ghizii de turism și însoțitorii de grup; 
· cadrele didactice indiferent de specialitate când însoțesc grupuri 

organizate. 

Zile cu gratuitate la vizitare: 

· 24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane 
· Noaptea muzeelor 
· 1 Iunie – Ziua Internationala a Copilului 
· 1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei 

 



    Anexa nr.7 
                                                                                           la Hotărârea nr. 61/2020 
 
 

Taxele pentru vizitare precum și alte taxe și tarife percepute de către 
Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad, în anul 2021 

 
 

Nr
.cr
t 

Denumire Cuantum 
(lei) 

1 Taxa pentru vizitarea expozitiilor permanente (Pavilion Guguianu)  
 - adulti 6 
 - elevi, studenți si adulti cu handicap mediu şi uşor 1,5 
 - pensionari 3 
2 Taxa pentru vizitarea expozitiilor permanente (BASA)  
 - adulti 6 
 - elevi, studenți si adulti cu handicap mediu şi uşor 1,5 
 - pensionari 3 
3 Taxa pentru vizitarea expozitiilor de arta si arheologie (Palatul 

Administrativ) 
 

 - adulti 8 
 - elevi, studenți si adulti cu handicap mediu şi uşor 2 
 - pensionari 4 
4 Taxa pentru vizitarea expozitiilor temporare (valabila la toate 

sediile) 
 

 - adulti 4 
 - elevi, studenți si adulti cu handicap mediu şi uşor 1 
 - pensionari 2 
5 Taxa pentru vizitarea tuturor expozitiilor Muzeului “Vasile Parvan”  
 - adulti 16 
 - elevi, studenți si adulti cu handicap mediu şi uşor 4 
 - pensionari 8 
6 Taxa pentru ghidaj individual sau colectiv 20 
7 Taxa pentru vizionare spectacole Planetarium 6 
8 Taxa de participare la observatii astronomice 3 
9 Taxa filmare exponate (30 minute) 25 
10 Taxa fotografiere exponate (30 minute) 15 
11 Taxa foto si filmare pentru diverse evenimente (15 minute) 100 
12 Taxa de distributie carti, reviste si materiale publicitare) 30 % din 

pretul de 
vanzare 

13 Bilete intrare concerte  
 - adulti 6 
 - elevi, studenți si adulti cu handicap mediu şi uşor 1,5 
 - pensionari 3 

14 Bilete intrare concerte extraordinare  



 - adulti 12 
 - elevi, studenți si adulti cu handicap mediu şi uşor 3 
 - pensionari 6 

15 Descarcare de sarcina arheologica (lei/ora) 50 
16 Supraveghere arheologica (lei/ora) 50 
17 Diagnoza arheologica (lei/ora) 50 
18 Tarif pentru închiriere spaţii pentru activităţi (lei/oră) 250 

 

Sumele obținute ca urmare a închirierii spatiilor de la pct. 18 se fac, în 
integralitate, venit la bugetul local al județului Vaslui, in conformitate prevederile art. 
333 alin. (3) si (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

Beneficiaza de vizitare gratuita a muzeului, urmatoarele categorii: 

· delegatiile oficiale si alte delegatii cu caracter cultural; 
· angajaţii reţelei muzeale, ai Ministerului Culturii și Identității Naționale 

şi ai serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității 
Naționale, ai Institutului Naţional al Patrimoniului (INP), ai Centrului 
Național al Cinematografiei (CNC), ai Administrației Fondului Cultural 
Național (AFCN), ai Institutului Național pentru Cercetare și Formare 
Culturală (INCFC), membrii ICOM, ICOMOS, UNESCO, UCMR, UCIMR, ADA, 
SACEM; 

· copilul cu handicap, precum şi persoana care îl însoţeşte; 
· adultul cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoana care îl 

însoţeşte; 
· persoanele fizice prevăzute la art.1 din Decretul-lege nr. 118/1990, 

republicat, cu modificările si completările ulterioare; 
· preșcolari, veterani, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale 

veteranilor de război; 
· ghizii de turism și însoțitorii de grup; 
· cadrele didactice indiferent de specialitate când însoțesc grupuri 

organizate. 

Zile cu gratuitate la vizitare: 

· 24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane 
· Noaptea muzeelor 
· 1 Iunie – Ziua Internationala a Copilului 
· 1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei 

 



Anexa nr.8 
                                                                                      la Hotărârea nr. 61/2020 
 
 
 

Tarife percepute de către Teatrul ”Victor Ion Popa” Bârlad , în anul 2021 
 
 
 
Nr 
Crt 

DENUMIRE Cuantum (lei) 

Preț bilet Taxe Val. totală 
1 Bilete spectacol pentru:    

-premiera 23,15 1,85 25,00 
-adulti 18,51 1,49 20,00 
-pensionari 13,89 1,11 15,00 
-elevi si studenti 9,26 0,74 10,00 
-copii si grup organizat elevi 6,49 0,51 7,00 

2 Bilete spectacol pentru deplasare:    
-premiera 23,58 1,42 25,00 
-adulti 18,87 1,13 20,00 
-pensionari 14,15 0,85 15,00 
-elevi si studenti 9,44 0,56 10,00 
-copii si grup organizat 6,6 0,40 7,00 

3 Inchiriere sala spectacol    

 -pentru spectacole  20% din valoarea biletelor vandute 
 -alte tipuri de evenimente 

(conferinte,activitati sportive,etc) 
750 lei/ora 

 
 750 lei/ora 

4 Inchiriere foaier    
 -pentru sedinte foto 200 lei/ora  200 lei/ora 
 -pentru alte evenimente(lansari carte,etc) 250 lei/ora  250 lei/ora 
5 Valorificare caiete program spectacol 5 lei/buc  5 lei/buc 
 

Sumele obținute ca urmare a închirierii spatiilor de la pct. 3 si 4 se fac, în 
integralitate, venit la bugetul local al județului Vaslui, in conformitate prevederile art. 
333 alin (3) si (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 



 
Anexa nr.9 

                                                                                      la Hotărârea nr. 61/2020 
 
 

Taxa percepută de Serviciul Public Comunitar Județean pentru Evidența 
Persoanelor Vaslui în anul 2021 

 
 
 

Nr. 
Crt. 

DENUMIRE Cuantum  
-lei- 

1. Taxa pentru furnizare date cu caracter personal 11 

 
 

Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare se exceptează de la plata taxelor prevăzute de 
lege verificările din Registrul Național de Evidență a Persoanelor, sau, dupa caz, 
furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate in scopul exercitării atribuţiilor 
legale: 
       a) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii 
naţionale şi justiţiei; 
       b) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin 
modalităţile de executare silită prevăzute de lege;  
       c) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate 
judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii 
Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti; 
       d) Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti; 
       e) Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul 
urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice; 
       f) Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia; 
       g) instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al 
ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice; 
       h) poliția locală; 
       i) alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege (Institutul Național de 
Statistică, pentru statistici demografice, conform Legii nr.226/2009 a organizării și 
funcționării statisticii oficiale în România, Consiliul Național pentru Studierea 
Arhivelor Securității, pentru foștii ofițeri de Securitate, conform O.U.G. nr. 24/2008 
privind accesul la propriul dosar și desconspirarea Securității și Hotărârea 
Parlamentului nr. 17/2000 pentru adoptarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a C.N.S.A.S.). 

Taxa pentru soluţionarea cererilor formulate de persoane fizice şi juridice 
îndreptăţite şi depuse la sediul instituţiei, privind furnizarea unor date din Registrul 
Naţional de Evidenţă a Persoanelor se vor achita in  numerar la caseria institutiei, prin 
virament bancar in contul instituției RO22TREZ65621G330800XXXX, deschis la 
Trezoreria Vaslui sau prin mandat postal in contul mentionat. 


