PREȘEDINTE
Nr. 21815/16.11.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor locale
prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2022
Impozitele şi taxele locale sunt reglementate de Titlul IX ” Impozite si taxe locale ’’ din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Conform cu prevederile art. 489 din Legea nr. 227/2015, consiliile judeţene pot stabili cote
adiţionale la impozitele şi taxele locale care nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime
stabilite prin lege.
De asemenea, art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele locale, cu modificările și
completările ulterioare precizează că impozitele şi taxele locale se aprobă de consiliile județene în
limitele și în condițiile legii.
În baza prevederilor legale mai sus menţionate, institutiile publice subordonate Judetului
Bacău au fundamentat și au propus pentru anul 2022, următoarele niveluri ale taxelor locale:
Taxe în domeniul urbanismului conform articolului 474 „Taxa pentru eliberarea
certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize si
autorizatii ” din Legea 227/2015 privind Codul fiscal si a normelor de aplicare a
acestuia
Conform prevederilor art 473 – „Reguli generale”, coroborat cu prevederile art. 474- „Taxa
pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize si
autorizatii ” din Legea 227/2015 privind Codul fiscal si a normelor de aplicare a acestuia , orice
persoana care trebuie sa obtina un certificat, un aviz sau o autorizatie trebuie sa plateasca o taxa la
compartimentul de specialitate al autoritatii admnistratiei publice locale , inainte de a i se elibera
certificatul, avizul sau autorizatia.
Nivelurile taxelor prevazute in suma fixa , se stabilesc de catre consiliile judetene , dupa caz,
intre limitele si conditiile prevazute in Codul fiscal . Calculul taxei pentru eliberare autorizatiei de
construire se face de catre structurile de specialitate ale autoritatii publice locale conform art. 474
alin.(5)- (16) si a normelor de aplicare emise in acest scop.
Totodata conform art. 489 alin.(1) ,(2) din Codul fiscal autoritatea deliberativa a administratiei
publice locale, la propunerea autoritatii executive poate stabili cote aditionale la impozitele si
taxele locale, cote care nu pot fi mai mari de 50% fata de nivelurile maxime stabilite.
Prin adresa nr. 17.058/05.11.2021, Structura Arhitect Şef propune pentru anul 2022 menținerea
nivelului taxelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a
altor avize si autorizatii la nivelul celor aprobate pentru anul 2021 , cu exceptia taxei pentru
avizarea certificatului de urbanism de catre structura de specialitate din cadrul Consiliului Judetean
Bacau si de catre comisia de urbanism si amenajare a teritoriului pentru care propune o majorarea
de la 20 ron la 21 ron.
I.
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Se propune eliminarea taxei pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale
sau de pe alte asemenea planuri (PUG,PUZ,PUD,PATJ,etc) deoarece institutia nu dispune de
aparatura necesara pentru realizarea copiilor heliografice.
Conform art. 476 alin.(2) din Codul Fiscal si a pct. 148 alin.(1) din normele de aplicare a
Codului fiscal care prevad acordarea de scutiri sau reduceri de taxe prin adoptarea de hotarari ale
consiliilor locale , se propune scutirea de la plata taxelor pentru emiterea certificatelor , avizelor
si autorizatiilor in domeniul constructiiilor pentru urmatoarele tipuri de lucrari prevazute in
articolul mai sus mentionat :
a) lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a
monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane
fizice care realizează, integral sau parțial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;
b) lucrări destinate păstrării integrității fizice și a cadrului construit sau natural al
monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare,
finanțate de proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice, în concordanță
cu reglementările cuprinse în documentațiile de urbanism întocmite potrivit legii;
c) lucrări executate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru
reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condițiile Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, lucrări în
care se desfășoară operațiuni de regenerare urbană coordonate de administrația locală, în perioada
derulării operațiunilor respective.
Valorile taxelor propuse pentru anul 2022, sunt prezentate în Anexa nr. 1 si Anexa nr. 1.a la
proiectul de hotărâre.
II.

Taxe stabilite conform articolului 486 –„Alte taxe locale”alin.(1) din Legea
227/2015 privind Codul fiscal

Conform articolulu 486 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal consiliile locale pot
institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru vizitarea muzeelor, caselor
memoriale, monumentelor istorice de arhitecura si arheologice si altele asemenea.
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea Muzeelor şi a colecţiilor publice nr.
311/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, „veniturile proprii ale muzeelor
provin din tarifele pentru serviciile oferite de muzee şi colecţii publice, din donaţii şi sponsorizări,
din alte activităţi specifice”.
Preţurile şi taxele pentru serviciile oferite de muzee şi colecţii publice sunt stabilite de
conducerea acestora, iar în cazul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public, taxele stabilite
de acestea sunt aprobate de autoritatea în a cărei subordine se află, conform dispoziţiilor legale în
vigoare.
La stabilirea taxelor de vizitare s-au avut în vedere prevederile Legii educației naționale
nr. 1/2011 , art. 84 alin. (4) care precizează că „elevii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru
accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări
culturale şi sportive organizate de instituţii publice". De asemenea, art. 205 alin (3) prevede că
„studenţii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de

F-PS-30-09, Ed.I, Rev.0

teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice, în limita
bugetelor aprobate.”
S-au avut în vedere și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 385/2004 privind accesul gratuit
la actul de cultură, la nivel naţional, al pensionarilor care au activat minimum 10 ani în domeniul
cultural artistic , ale art. 21 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care la alin (3)
prevede „Copilul cu handicap, precum şi persoana care îl însoţeşte beneficiază de gratuitate la
bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive”, iar la alin (4) „Adulţii cu
handicap beneficiază de bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive,
astfel:
a) adultul cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoana care îl însoţeşte
beneficiază de gratuitate;
b) adultul cu handicap mediu şi uşor beneficiază de bilete de intrare în aceleaşi condiţii
ca pentru elevi şi studenți”.
Complexurile muzeale din subordinea Consiliului Judeţean Bacău în baza prevederilor
legale mai sus menționate au transmis propunerile pentru anul 2022, astfel:

Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău prin adresa nr. 2356/16269/08.09.2021 a
transmis propunerile privind taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice, vizitarea
expoziţiilor permanente şi temporare de istorie şi etnografie de la sediul din strada 9 Mai, pentru
Muzeul de Artă, Galeriile „Alfa”, Casa Memorială „Nicu Enea”, Casa Memorială „George
Bacovia”, Muzeul Ţesutului şi Postăvăritului Buhuşi şi Colecţia „Vasile Heisu” Răcăciuni.
Valorile propuse sunt aceleași ca pentru anul 2021, acestea fiind prezentate în Anexa nr. 2 la
proiectul de hotărâre.
Complexul Muzeal de Istorie „Iulian Antonescu” Bacău, prin adresa nr.
2355/16270/08.09.2021, a transmis propunerile privind taxele pentru serviciile oferite de muzeu
respectiv , taxa pentru vânzarea în regim de consignaţie a lucrărilor de artă plastică, publicaţii de
specialitate, taxa pentru vânzarea în regim de consignaţie a obiectelor meşteşugăreşti şi de artă
populară, suvenire, taxa pentru serviciile de descărcare arheologică, taxa pentru evaluare/expertiză
bunuri istorice, arheologice și etnografice (monedă, obiecte epoca modernă) şi taxa pentru
vânzarea materialelor care valorifică patrimoniul cultural al instituţiei şi al judeţului. Pentru anul
2022, Complexul Muzeal de Istorie „Iulian Antonescu” menține valoarea taxelor pentru închirierea
de spații pentru organizarea de evenimente culturale, educative, științifice și sociale la nivelul celor
aprobate pentru anul 2021, acestea fiind prezentate in Anexa nr. 2 la proiectul de hotarare.
De asemenea, pentru tipăriturile care au ca scop valorificarea patrimoniului muzeal, a fost
propus un nivel al taxelor care să acopere cheltuielile cu tipărirea acestora.

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău a transmis prin adresa nr.
1645/16436/10.09.2021 propunerile privind taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice,
pentru vizitarea Muzeului de Științele Naturii, Observatorului “Victor Anestin”, Vivariului și a
Casei Memoriale „Ion Borcea” – Racova.
Valorile propuse pentru anul 2022 pentru taxele de vizitare sunt majorate față de cele
aprobate pentru anul 2021, datorită creșterii preturilor cu utilitati, materiale pentru intretinere,
deziinfectia spatiilor impuse de contextul actual generat de pandemia Covid- 19. Taxa pentru
utilizarea temporara a locurilor publice pentru desfasurarea unor activitati metamuzeale are valori
propuse pentru anul 2022 mai mari fata de taxele practicate in anul 2021 datorita cresterii preturilor
pentru utilitati, cat si pentru materiale de intretinere si deziinfectie.

F-PS-30-09, Ed.I, Rev.0

Prin adresa nr. 1644/16433/10.09.2021, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion
Borcea” Bacău a transmis propunerile pentru taxele practicate pentru serviciile oferite
utilizatorilor aferente activităţilor pe care le desfăşoară.
Conducerea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii a fundamentat și a propus taxe pentru
următoarele categorii de activităţi:
- ghidaj limba engleză
- ghidaj de specialitate
- fotografiere/filmare exponate de către neprofesioniști/vizitatori și de către profesioniști realizarea de vederi, pliante, CD prezentare;
- efectuarea de copii alb-negru şi color după documente de specialitate din biblioteca
instituţiei;
- realizarea de documentaţii cu privire la studii de evaluare a impactului asupra mediului,
bilanț de mediu de nivel I și II, memoriu tehnic pentru obținerea avizului de mediu, fișă de
prezentare și declarație pentru obținerea autorizației de mediu, studiu de evaluare a impactului
asupra mediului, raport de mediu, studiu de evaluare adecvată şi studii de evaluare a biodiversității,
pe bază de contract. Taxele propuse reprezintă valorile minime de la care se negociază valoarea
contractelor, ţinându-se cont de complexitatea lucrărilor;
- determinare material biologic;
- analize fitopatologice;
- vânzare în regim de consignaţie produse promoționale;
- realizarea de expoziţii de profil organizate de parteneri în parteneriat;
- închiriere sală de conferinţe;
- simpozioane/conferințe/mese rotunde etc. (științele naturii)
- vânzare volume de specialitate „Studii şi comunicări”.
- taxă expertiză bunuri de importanță științifică
- taxă insectar 30x21 cm/ 42x30 cm
- taxă ierbar 30x21 cm/42x30 cm (25 coli)
- taxă școala de vară/Work-shop de specialitate /Program educațional (Științele
naturii/Astronomie)
Conform notei de fundamentare intocmite de catre institutia publica , taxele propuse sunt
aferente lucrarilor/solicitarilor diverse/ocazionale reprezentind valori minime de pornire in functie
de complexitatea lucrarilor /materialelor . Taxele sunt prezentate in Anexa nr. 3 la proiectul de
hotărâre.
Revista „Ateneu”, instituție publică de cultură, de interes județean și național, publică
lunar revista Ateneu într-un tiraj mediu de 500 de exemplare, care are ca scop:
- ilustrarea fenomenului cultural și artistic în domeniul literaturii, teatrului, muzicii, precum și din
celelalte domenii ale expresiei spirituale;
- promovarea tinerelor talente prin facilitarea publicării în paginile revistei și educarea gustului
pentru artă, frumos, comunicare de idei.
Cu adresa nr. 454/24.08.2021//15501/25.08.2021, conducerea Revistei ”Ateneu” propune
ca prețul de vânzare al revistei să fie de 4,00 lei pe exemplar, la fel cu cel aprobat pentru anul 2021,
și 1,80 lei cheltuieli poștale pentru expedierea revistei în țară. La fundamentarea preţului revistei
s-au avut în vedere cheltuielile cu salariile, cheltuielile tipografice, de difuzare, redacţionale,
onorariile colaboratorilor, plata pentru codul de bare la GS1 România.
În baza art. 70, alin. (4) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău a transmis cu adresa nr.
1719/15418/24.08.2021, propunerile pentru serviciile oferite utilizatorilor pentru anul 2022.
Serviciile oferite utilizatorilor şi valorile propuse de către Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău
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sunt prezentate în Anexa nr. 4 la proiectul de hotărâre şi sunt la nivelul celor aprobate pentru anul
2021.
Prin adresa nr. 416/16839/16.09.2021, Filarmonica „Mihail Jora” propune taxa privind
utilizarea temporara a bunurilor, taxa de intrare la spectacol și modul de încasare a sumelor pentru
susținerea spectacolelor în străinătate, având în vedere prevederile art. 20 din Ordonanţa
Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, actualizată, şi ale art. 10 alin. (1) din Regulamentul
de Organizare şi funcţionare.
Susţinerea de concerte în străinătate se face pe baza invitației primite de la organizatorii
concertelor, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. La stabilirea tazelor se va avea în
vedere nivelul cheltuielilor ocazionate de deplasarea orchestrei, cazarea, diurna şi alte cheltuieli
legale, precum şi un nivel suplimentar de venituri determinat în funcţie de importanţa
spectacolului, perioada desfăşurării şi a interesului Consiliului Judeţean de promovare a activităţii
filarmonicii peste hotare.
Propunerile privind necesitatea şi oportunitatea participării la concertele din străinătate,
precum şi valoarea taxelor care se vor încasa, se vor face de către ordonatorul de credite al
filarmonicii pe baza unui raport fundamentat şi a invitaţiei primite de la organizator şi se vor aproba
de către ordonatorul principal de credite .
Valorile propuse și fundamentate de conducerea Filarmonicii M. Jora pentru taxa de
utilizare temporara a bunurilor, taxa de intrare la spectacole pe anul 2022 sunt majorate față de
cele stabilite pentru anul 2021 motivat de cresterea preturilor la utilitati, intretinere spatii,
cheltuieli cu personalul pentru deservirea spatiilor, costurile pentru implementarea masurilor
impuse privind pandemia.
Taxa pentru deplasare in strainatate este propusa la nivelul minim de 200 de eur/concert in
functie de conditiile prevazute in invitatia oferita de organizatorii externi. Taxele sunt prezentate
în Anexa nr. 5 la proiectul de hotărâre.
Ansamblul Folcloric „Busuiocul” Bacău, cu adresa nr. 559/16226/08.09.2021 propune
taxele pentru activităţile desfăşurate în vederea realizării veniturilor proprii, după cum urmează:
- Confecţionarea de costume populare pentru adulţi şi copii - valorile sunt prezentate în
Anexa nr. 8 la proiectul de hotărâre şi sunt la nivelul celor aprobate pentru anul 2021;
- Desfăşurarea de spectacole în judeţ şi în ţară, în baza contractelor de prestări servicii,
unde preţul se stabileşte prin negociere directă, funcţie de starea socio-economică a localităţii în
care se organizează spectacolul, durata şi complexitatea spectacolului.
De asemenea, Ansamblul Folcloric “Busuiocul” Bacău propune ca pentru serviciile de
recondiţionare a unor obiecte de vestimentație populară sau realizarea anumitor elemente
componente ale costumului popular specific anumitor zone etnofolclorice, și care nu se regăsesc
în listă, tarifele să se stabilească prin negociere directă, ținând cont de complexitatea pe care o
implică fiecare caz în parte. Taxele sunt prezentate in Anexa nr.6 la proiectul de hotarare.…..
Structura Arhitect Şef prin adresa nr.20646 /05.11.2021, propune aprobarea taxei pentru
scanare, efectuarea de copii după piese scrise și deenate şi efectuarea de copii color după planuri
cadastrale şi alte asemenea planuri (PUG, PUZ, PUD, PATJ etc), desene tehnice şi planşe deţinute de către Consiliul Judeţean Bacău, a taxei pentru emiterea avizului de oportunitate, taxei
formular cerere Certificat Urbanism/cerere Autorizație construire/desființare și taxei pentru
eliberarea Certificatului de atestare a edificării construcțiilor.
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Valorile propuse sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre, parte a acestora
fiind majorate față de tarifele aprobate pentru anul 2021, determinate de cresterea costului
materialelor consumabile.
Au fost introduse taxe noi, în conformitate cu serviciile oferite de Structura Arhitect Șef:
taxa pentru emiterea punctului de vedere al CTATU referitor la studiu de oportunitate, taxa pentru
emiterea avizului Arhitect-Șef, taxa eliberare aviz structură de specialitate la faza DTAC/DTAD
și taxa pentru fiecare depunere de documentație care a fost respinsă.
Taxele nou instituite sunt in conformitate cu prevederile art. 32 din Legea 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismului si de elaborare si actualizare a documentatiilor de
urbanism, a Ordinului 233/26.02.2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii
350/2001, valorile propuse sunt prevazute in Anexa nr. 1 la proiectul de hotarare.
Directia achizitii publice , prin adresa 20.796/03.11.2021 propune nivelul taxelor pentru
utilizarea temporara a bunurilor aparţinând Consiliului Judeţean Bacău pentru anul 2022 astfel:
Sala mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Bacău 120 lei/oră
Sala mică a Consiliului Judeţean Bacău
70 lei/oră
Nivelul taxelor propuse pentru anul 2022 este majorat fata de nivelul taxelor practicate in
anul 2021 datorita cresterii preturilor la utilitati, cheltuielilor cu materialele de deziinfectie si
antibactericide impuse de contextul acutal privind pandemia Covid-19.
De asemenea conform art. 487-Scutiri din Legea 227/2015 privind Codul fiscal se propune
acordarea de scutiri de la plata taxei de utilizare temporara a bunurilor pentru urmatoarele categorii
de persoane juridice:
-instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și
Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite
pentru activități economice;
- fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține,
dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar,
social și cultural;
- organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de
recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane
vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.
In cazul contractelor de asociere incheiate intre Judetul Bacau si alte institutii publice
,pentru desfasurarea activitatilor comune, se poate stabili prin contract,folosirea salilor de sedinta
cu titlu gratuit ,pe durata desfasurarii manifestarilor.
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală, prin adresa nr. 21.298/09.11.2021
propune ca pentru anul 2022 nivelul taxelor pentru realizarea de copii de pe documentele solicitate
de terti in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public , sa fie cele prevăzute la titlul XVI punctul 3 din Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre.
III.

Taxe stabilite conform articolului 484 – „Taxe speciale” alin.(1),(2) din Legea
227/2015 privind Codul fiscal

Conform prevederilor articolului 484- „Taxe speciale” din Legea 227/2015 privind Codul
fiscal si a normelor de aplicare a acestuia, pentru functionarea unor servicii publice locale create
in interesul persoanelor fizice si juridice , coroborat cu prevederile art.30 alin.(1) din Legea
273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare, consiliile
judetene aproba cuantumul taxelor speciale .
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Taxele speciale , instituite potrivit prevederilor art. 484” Taxe speciale” din Codul fiscal , se
fac venit la bugetul local , fiind utilizate pentru functionarea serviciilor publice respective.
.
1. Taxe în domeniul drumurilor
Cu adresa nr. 3115/16731/15.09.2021, Serviciul Public Judeţean de Drumuri a transmis
propunerile de taxe pentru transporturile rutiere efectuate pe drumurile de interes judeţean, taxele
pentru utilizarea şi accesul în zona drumurilor judeţene, pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor
aferente districtelor și pentru utilizarea cântarului tip HAENNI DC 100.
Valorile propuse pentru tarifele pentru transporturile rutiere efectuate pe drumurile de
interes judeţean cu vehicule a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe
şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele legale și pentru tarifele
pentru utilizare şi accesul în zona drumurilor judeţene şi excepţiile de la plata acestora sunt
prezentate în Anexa nr. 7.1 şi Anexa nr. 7.2 la proiectul de hotărâre, sunt exprimate în euro, nu
conţin TVA și sunt la nivelul celor propuse pentru anul 2021. Taxele au fost stabilite potrivit
dispozitiilor art. 41 alin.(21),(22) din Ordonanta guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor , republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele fizice şi juridice vor achita tarifele exprimate în euro, la cursul de schimb valabil
pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de BNR, curs aplicat începând cu 1 ianuarie a anului
calendaristic următor .
Taxele pentru de utilizarea cântarului tip HAENNI DC 100, precum și cele pentru
închirierea spaţiilor şi terenurilor aferente districtelor propuse pentru anul 2022 sunt indexate cu
indicele lunar al prețurilor de consum, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru
perioada august 2020-august 2021, respectiv 105.25%, și sunt prezentate în Anexa nr. 7.3 și Anexa
nr. 7.4.
Lista cu personalul împuternicit să constate şi să sancţioneze contravenţiile la regimul
drumurilor este prezentată în Anexa nr. 7.5 la proiectul de hotărâre.
2. Taxe şi tarife pentru servicii în domeniul protecției plantelor
Serviciul Public de Protecţia Plantelor a transmis prin adresa nr. 890/20.76702.11.2021
tarifele practicate în domeniul protecției plantelor și tarifele de deratizare, dezinsecție, dezinfecție
pentru sedii administrative, locuințe, școli, internate, cantine, spații comerciale, garaje, subsoluri
tehnice amenajate, spații și zone deschise.
Tarifele aprobate pentru anul 2021 nu includeau și contravaloarea substanțelor folosite în
prestarea serviciilor, iar tarifele propuse de conducerea Serviciului pentru anul 2022 cuprind și
costurile cu substanțele, motiv pentru care tarifele propuse pentru anul 2022 sunt majorate .
Valorile propuse pentru anul 2022 sunt prezentate în Anexa nr. 8 la proiectul de hotărâre.
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,
are ca scop implicarea activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și în
procesul de elaborare a actelor normative și implicit sporirea gradului de transparență la nivelul
administrației publice față de cetățean. În aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, republicată, este supus consultării publice orice
proces de elaborare a proiectului unui act cu caracter normativ, adică orice act cu aplicabilitate
generală, adoptat de o autoritate publică. În acest sens, autoritatea administrației publice are
obligația să publice anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ, cu cel puțin 30 de
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zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice, pe site-ul propriu, la
sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, spre dezbatere publică.
Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa având ca
obiect stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în
anul 2022, motiv pentru care propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea
taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aplicabile în anul 2022.
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