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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN BACĂU 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

HOTĂRÂRE nr. 191 din 19 octombrie 2018 
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 153/12.07.2018 privind 

exproprierea unor imobile- terenuri proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 
publică Sistem de balizaj pe direcţia 16 la pista de decolare- aterizare a Aeroportului Internaţional 

“George Enescu” Bacău 

Consiliul Judeţean Bacău întrunit în şedinţa extraordinară din luna octombrie 2018; 
 Având în vedere prevederile art.2 alin. (1) lit. a), art. 5 şi art. 9 alin. (8) din Legea nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi 
Hotărârea Consiliului Judetean Bacau nr.153/12.07.2018 privind exproprierea unor imobile – terenuri 
proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Sistem de balizaj pe direcţia 
16 la pista de decolare – aterizare a Aeroportului Internaţional ,,George Enescu,, Bacău; 
 Ţinând cont de adresa nr.7861/31 din 18.09.2018 a Comisiei de verificare a dreptului de 

proprietate ori a altui drept real, pentru imobilele – terenuri proprietate privată situate pe 
amplasamentul lucrării de utilitate publică Sistem de balizaj pe direcţia 16 la pista de decolare – 
aterizare a Aeroportului Internaţional ,,George Enescu,, Bacău, înregistrată sub nr.17209/26.09.2018 
la Consiliul Judeţean Bacău; 
 Văzând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău 
nr.18401/15.10.2018, Raportul comun al Direcţiei juridice şi administraţie publică locală  şi al Structurii 
Arhitect şef nr.18402 din 15.10.2018, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Bacău; 
 În temeiul art. 91 lit. f), al art. 98 raportat la dispoziţiile art. 45 alin. (3) şi al art. 115 alin.  (1) lit. 
c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1 Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.153/12.07.2018 privind exproprierea 
unor imobile – terenuri proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Sistem 
de balizaj pe direcţia 16 la pista de decolare – aterizare a Aeroportului Internaţional ,,George Enescu,, 
Bacău, se modifică în sensul că,  nr. crt. 5 şi 6 vor avea următorul cuprins:  
 

Nr. 
crt. 

Proprietar N.C. Tarla/Parcela 

Suprafata 
propusa 
pentru 

expropiere 
(mp) 

Valoare 
unitara 

(euro/mp) 

Valoare 
estimată 
(euro) 

5 Asociatia 
,,POMICOLA,, 

 83381 T50 P1627/25, 
26 

5.873,84 14,00 82.233,76 

6 Prihoancă Emil  84714 T50 P1627/36 52 14,00 728,00 

            Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 153/2018 rămân neschimbate.  
 Art. 3  Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în 
condiţiile legii. 
 
 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
 

Nr. 191 din 19.10.2018 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

HOTĂRÂRE nr. 216 din 29.11.2018 
privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aplicabile în 

anul 2019 

Consiliul Judeţean Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2018; 
 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii privind autorizarea lucrărilor de construcţii nr. 50/1991, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Legii privind muzeele şi colecţiile publice nr. 311/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Luând în considerare propunerile transmise de Structura Arhitect şef, Complexul Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” şi Complexul Muzeal de Istorie „Iulian Antonescu”;  
 Văzând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 20835 din 16.11.2018, 
cu privire la stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în 
anul 2019, Raportul Direcţiei Economice şi Managementul Calităţii nr. 20836 din 16.11.2018 şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău; 

In temeiul art. 91, alin (3), lit.”c”, al art. 98 coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. ”c” şi al art. 115 
alin. (1) lit. ”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. (1) Se aprobă taxele în domeniul emiterii certificatelor, autorizaţiilor şi avizelor în 
domeniul construcţiilor şi a taxei pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 
de pe alte asemenea planuri deţinute de Consiliul Judeţean Bacău,  prevăzute în Anexa nr. 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare de către Preşedintele Consiliului Judeţean, cu avizul primarilor comunelor, 
taxele datorate constituie venit în proporţie de 50% la bugetul local al comunelor şi de 50% la bugetul 
Consiliului Judeţean Bacău. În cazul obligaţiilor de rambursare, operaţiunea se va realiza în aceeaşi 
proporţie. 

Art. 2. Se aprobă taxele pentru vizitarea muzeelor şi a caselor memoriale din cadrul 
Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, prevăzute în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă taxele pentru vizitarea muzeelor şi caselor memoriale din cadrul Complexului 
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”, prevăzute în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art. 4. Nivelul taxelor stabilite prin prezenta hotărâre se aplică de la data de 01.01.2019. 
 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Structura Arhitect şef, Direcţiile de 
specialitate din cadrul aparatului de specialiate al Consiliului Judeţean Bacău, Complexul Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” şi Complexul Muzeal de Istorie „Iulian Antonescu”.  

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Bacău, Structurii Arhitect Şef, 
Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Bacău, Complexului Muzeal de Ştiinţele 
Naturii „Ion Borcea”, Complexului Muzeal de Istorie „Iulian Antonescu” şi va fi adusă la cunoştinţă 
publică în condiţiile legii.  

 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
 

Nr. 216 din 29.11.2018 
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ANEXA nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 
nr. 216 din 29.11.2018 

I. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban:  
 

Suprafaţa pentru 
care se obţine 
certificatul de 

urbanism 

Niveluri  
conform Legii 
nr. 227/2015 

Taxa - lei- 

Majorare 20% 
faţă de Legea 
nr. 227/2015 

-lei-  

Nivel taxă 
majorată 

-lei- 

Taxă 
aprobată pt. 
anul 2018 
prin H.C.J. 

nr.233/2017-
lei-  

Taxa 
propusă 
pentru 

 anul 2019  
–lei - 

a) pana la 150 
mp inclusiv 

6 1,2 7,2 7,2 7,2 

b) intre 151mp si 
250 mp inclusiv 

7 1,4 8,4 8,4 8,4 

c) intre 251mp si 
500 mp inclusiv 

9 1,8 10.8 10,8 10,8 

d) intre 501mp si 
750 mp inclusiv 

12 2,4 14,4 14,4 14,4 

e) intre 751mp si 
1.000 mp inclusiv 

14 2,8 16,8 16,8 16,8 

f) peste 1000 mp 14 + 0,01 lei/mp 
pentru fiecare 

m2 care 
depaseste 1000 

m2 

2,8+0,002 lei/m2 
pentru fiecare 

m2 care 
depăşeşte 1000 

m2 

16,8+0,012 
lei/m2 pentru 
fiecare m2 

care 
depăşeşte 

1000m2 

16,8+0,012 
lei/m2 pentru 
fiecare m2 

care 
depăşeşte 
1000 m2 

16,8 + 0,012 
lei/m2 pentru 
fiecare m2 

care 
depaseste 
1000 m2 

 
II. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurală va fi egala cu 50% din taxa 
stabilită conform pct. I; 
III. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului iniţial. 
IV. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire / desfiinţare de către 
structura de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean  Bacău şi de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului;  
 

 
 
 

Taxa 

Niveluri  
conform Legii 
nr. 227/2015 

Taxa - lei- 

Majorare 
32% faţă de 
Legea nr. 
227/2015 

-lei-  

Nivel taxă 
indexată şi 
majorată 

-lei- 

Taxă 
aprobată pt. 
anul 2018 
prin HCJ 

nr.233/2017 
-lei-  

Taxa 
propusă 
pentru 

 anul 2019 
–lei - 

Taxa pentru avizarea 
certificatului de 
urbanism şi a 
autorizaţiei de 
construire / desfiinţare  
de către structura de 
specialitate din cadrul 
Consiliului Judeţean  
Bacău şi de către 
comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului  

15 4,8 20,00 18,0 20,0 
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V. 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; 
VI. Taxa pentru pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele 
menţionate la punctul V este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv 
valoarea instalaţiilor aferente; 
VII. Pentru taxele prevăzute la punctele V şi VI stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de 
construcţie, se aplică următoarele reguli: 

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care 
solicită avizul, şi se plăteşte inainte de emiterea avizului; 

b) pentru taxa prevăzută la punctul V, valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai 
mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457 din Legea nr. 227/2015, 
(Anexa 1a); 
c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, 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 construcţie la compartimentul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Bacău; 

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 Consiliului Judeţean Bacău 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 
Consiliului Judetean Bacau a comunicat valoarea stabilită pentru taxa, trebuie plătită orice diferenţă 
de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie 
rambursată de Consiliul Judeţean Bacău. 

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

IX. 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. Pentru construcţiile şi amenajările care nu sunt de natura clădirilor, ca de exemplu: 
gard, construcţie fără acoperiş, etc. taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau 
totală se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii reale a construcţiilor sau 
amenajării supuse desfiinţării, declarată de beneficiarul autorizaţiei. 

X. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară lucrărilor de cercetare şi 
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările 
topografice, sondelor de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de 
prospecţiune şi explorare şi se calculează prin inmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi 
efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje sau excavări cu valoarea stabilită conform tabelului: 

 
 

Taxa 

Niveluri  
conform Legii 
nr. 227/2015 

Taxa - lei- 

Majorare 
20% faţă 
de Legea 

nr. 
227/2015 

-lei- 

Nivel taxă 
majorată 

-lei- 

Taxă aprobată 
pt. anul 2018 

prin HCJ 
nr.233/2017 

-lei- 

Taxa 
propusă pentru 

anul 2019 
–lei - 

Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei de foraje 
sau excavări 

 8 pentru fiecare 
m2 afectat  1,6 

9,6 lei pt. 
fiecare m2 

afectat  

9,6  pentru 
fiecare m2 

afectat 

9,6 pentru 
fiecare m2 

afectat 

 
XI. În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii 

au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta 
diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel 
încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.  

XII. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrarile 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; 

XIII. 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; 

XIV. 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,  
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Taxa 

Niveluri 
conform 
Legii nr. 

227/2015 
Taxa - lei- 

Majorare 
20% faţă 
de Legea 

nr. 
227/2015 

-lei- 

Nivel taxă 
majorată 

-lei- 

Taxă 
aprobată pt. 
anul 2018 
prin HCJ 

nr.233/2017 
-lei- 

Taxa 
propusă 
pentru 

anul 2019 
–lei - 

 Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei de construire 
pentru chioşcuri, containere,  
tonete, cabine, spaţii de 
expunere,  corpurilor şi 
panouri de afişaj,  firme şi 
reclame; 

8 pentru 
fiecare m2 

de suprafaţă 
ocupată de 
construcţie 

1,6 

9,6 
pentru 

fiecare m2 
de 

suprafaţa 
ocupată de 
construcţie 

9,6 pentru 
fiecare m2 de 

suprafaţă 
ocupată de 
construcţie 

9,6 pentru 
fiecare m2 

de suprafaţa 
ocupată de 
construcţie 

 
XV. Scutirile de la plata taxei pentru emiterea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul 

construcţiilor se vor acorda conform legislaţiei în vigoare . 
XVI. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri (PUG, PUZ, PUD, PATJ, etc.) deţinute de Consiliul Judeţean Bacău; 
 

Taxa 

Niveluri 
conform 
Legii nr. 

227/2015 
Taxa - lei- 

Majorare 
20% faţă 
de Legea 

nr. 
227/2015 

-lei- 

Nivel taxă 
majorată 

-lei- 

Taxă 
aprobată pt. 
anul 2018 
prin HCJ 

nr.233/2017 
-lei- 

Taxa 
propusă 
pentru 

anul 2019 
–lei - 

 Taxa pentru eliberarea de 
copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe 
alte asemenea planuri(PUG, 
PUZ, PUD, PATJ, etc.) 
deţinute de Consiliul 
Judeţean Bacău; 

32pentru 
fiecare m2 

de suprafaţă 
ocupată de 
construcţie 

6,4 

38,4 
pentru 

fiecare m2 
sau 

fracţiune 
de  m2   

38,4 pentru 
fiecare m2  

sau fracţiune  
de m2  

38,4 pentru 
fiecare m2 

sau 
fracţiune de  

m2  

 
 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
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ANEXA nr.1a la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 
nr. 216 din 29.11.2018 

 
Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri  şi alte construcţii 
aparţinând persoanelor fizice ce se iau in vedere la eliberarea autorizaţiilor de construire : 
 

Tipul cladirii 
VALOAREA  IMPOZABILA 

- lei/mp - 

 Clădire cu instalaţie 
de apă, canalizare 
electrice şi încălzire 
(conditii cumulative) 

Fara instalatii de 
apa, canalizare, 

electrice sau 
încălzire  

0 1 2 

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu 
pereti exteriori din caramida arsa, sau din orice 
alte materiale rezultate in urma unui tratament 
termic şi/sau chimic 

 
1000 

 
600 

B.Cladire cu pereti exteriori din lemn, din piatra 
naturala, din caramida nearsa, din valatuci, sau 
din orice alte materiale nesupuse unui tratament 
termic şi/sau chimic  

300 200 

C. Cladire – anexa cu cadre din beton armat 
sau cu pereti exteriori din caramida arsa, sau 
din orice alte materiale rezultate in urma unui 
tratament termic si/sau chimic 

200 175 

D. Cladire - anexa cu pereti exteriori din lemn, 
din piatra naturala, din caramida nearsa, din 
valatuci, sau din orice alte materiale nesupuse 
unui tratament termic si/sau chimic 

125 75 

E. In cazul contribuabilului care detine la 
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la 
demisol si/sau mansarda, utilizate ca locuinta, in 
oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. 
A-D 

75% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

75% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

F. In cazul contribuabilului care detine la 
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la 
demisol si/sau mansarda, utilizate in alte scopuri 
decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de 
cladiri prevazute la lit. A-D 

50% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

50% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

 
- suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor  

secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la 
subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor 
şi teraselor neacoperite. 

 
 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
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ANEXA nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 
nr. 216 din 29.11.2018 

 
 

TAXE VIZITARE 
  muzee, case memoriale  şi galerie de artă din cadrul   

Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu” pentru anul 2019 
 

Nr. 
crt. 

Tipul taxei UM 
Taxă 
2018 

Taxă 
2019 

 

1. Taxă individuală lei/pers 4,00 4,00 

2. Taxă elevi, studenţi, adulţi  cu handicap 
mediu şi uşor 

lei/pers 1,00 1,00 

3. Taxă pentru grupuri organizate ( min. 10 
persoane) şi pentru pensionari 

lei/pers 2,00 2,00 

4.  Taxă ghidaj de specialitate pentru vizitatori 
individuali 

ora 8,00 8,00 

5. 
 

Taxă de vizitare a tuturor obiectivelor  
( turul complexului) 

lei/pers 8,00 8,00 

6. Taxă pentru fotografiere în expoziţii lei/pers 10,00 10,00 

7. Taxă pentru filmare în expoziţii lei/pers 15,00 15,00 

 
Pentru următoarele categorii se aplică scutire de taxă la toate unităţile: 
- actualii salariaţi din reţeaua muzeală; 
- pensionarii din cultură; 

     -    copii cu handicap şi  adulţi  cu handicap grav şi accentuat, precum  şi însoţitorii acestora; 
     -    membri ai Consiliului Interanţional al Muzeelor; 

- copii instituţionalizaţi. 

Vizitarea este gratuită de Ziua Internaţională a Muzeelor şi Noaptea Europeană a Muzeelor 

 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
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ANEXA nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 
nr. 216 din 29.11.2018 

 
TAXE VIZITARE 

  muzee şi case memoriale din cadrul  
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Ion Borcea” pentru anul 2019 

 
 

Nr 
crt. 

Tipul taxei U.M. 
Taxă 
2017 

Taxă 
2018 

Taxă vizitare Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău 

 1 Taxă individuală lei/pers 6,00 6,00 

 2  Taxă elevi, studenţi (grup şi individual)  lei/pers 1,50 1,50 

 3 Taxă grupuri organizate ( minim 10 persoane) şi pentru 
pensionari 

lei/pers 2,00 2,00 

 4 Taxă prezentare multimedia/( minim 10 persoane)  lei/grup 2,00 3,00 

 5 Taxă spectacol Planetariu/Workshop( minim 10 pers.) lei/spect/ 
persoană 

3,00 5,00 

6 Taxă observaţii astronomice lei/pers 2,00 3,00 

7 Taxă expoziţii duminicale lei/pers 8,00 8,00 

Taxă vizitare Casa memorială „Ion  Borcea” - Racova 

 1 Taxă individuală lei/pers 6,00 6,00 

 2  Taxă elevi, studenţi (grup şi individual)  lei/pers 1,50 1,50 

 3 Taxă grupuri organizate (minim 10 persoane) şi pentru 
pensionari 

lei/pers 2,00 2,00 

 
Pentru următoarele categorii se aplică scutire de taxe la toate unităţile: 
- actualii salariaţi din reţeaua muzeală; 
- pensionarii din cultură; 
- persoane cu handicap; 
- membrii Consiliului Internaţional al Muzeelor; 
- copiii din centrele de plasament. 
 
 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

HOTĂRÂRE nr. 217 din 29.11.2018 
privind stabilirea taxelor şi tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, aplicabile în anul 2019 

Consiliul Judeţean Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2018; 
Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului privind regimul drumurilor nr. 43/1997, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii privind muzeele şi colecţiile publice nr. 
311/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind 
instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat 
artistic, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare propunerile transmise de Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion 
Borcea”, Complexul Muzeal de Istorie „Ion Antonescu”, Revista „Ateneu”, Biblioteca Judeţeană  „C 
Sturdza”, Filarmonica „M. Jora”, Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, Serviciul Public Judeţean de 
Drumuri, Serviciul Public de Protecţia Plantelor, Structura Arhitect Şef, Direcţia Juridică şi 
Administraţie Publică Locală; 

Văzând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 20905/19.11.2018, 
Raportul Direcţiei Economice şi Managementul Calităţii nr. 20906/19.11.2018 şi  rapoartele comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău; 

In temeiul art. 91, alin (3), lit.”c”, art. 98 coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. ”c” şi al art. 115 alin . 
(1) lit. ”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă taxele pentru serviciile prestate de Complexul Muzeal de Istorie „Iulian 
Antonescu” prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă taxele pentru serviciile prestate de Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
„Ion Borcea” prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Se aprobă preţul de vânzare al revistei „Ateneu” de 4,00 lei/exemplar.  
Art. 4. Se aprobă nivelul taxelor pentru serviciile oferite utilizatorilor de către Biblioteca 

Judeţeană „C. Sturdza” prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5 Se aprobă taxele de închiriere pentru sala „Ateneu” a Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău şi 

taxele de intrare la spectacol prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art. 6. a) Se aprobă tarifele pentru confecţionarea pieselor componente ale costumului 
naţional de către Ansamblul Folcloric „Busuiocul” prevăzute în anexa nr. 8 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 b) Se aprobă desfăşurarea spectacolelor folclorice în judeţ şi în tară pe bază de 
contracte de prestări servicii, unde preţul se stabileşte prin negociere directă în funcţie de starea 
social-economică a localităţii în care se organizează spectacolul, durata şi complexitatea 
spectacolului.  

 c) Se aprobă ca pentru serviciile de recondiţionare a unor obiecte de vestimentaţie 
populară sau realizarea anumitor elemente componente ale costumului popular specific anumitor 
zone etnofolclorice care nu se regăsesc în listă, tarifele să fie stabilite prin negociere directă ţinând 
cont de complexitatea pe care o implică fiecare caz în parte. 

Art. 7. (1) Se aprobă tarifele şi taxele pentru activităţile desfăşurate în cadrul Serviciului Public 
Judeţean de Drumuri, după cum urmează:  

1- tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean – prevăzute în  anexa nr. 
5.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

2- tarifele de utilizare şi acces în zona drumurilor judeţene – prevăzute în  anexa nr. 5.2, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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3 – taxele de utilizare a cântarului TIP HAENNI DC 100 – prevăzute în  anexa nr. 5.3, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

4- taxele pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor aferente districtelor, societăţilor comerciale 
ce desfăşoară activităţi de întreţinere şi reparaţii pe drumurile judeţene – prevăzute în anexa nr. 5.4, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

5- taxele pentru daune produse drumurilor judeţene –prevăzute în anexa nr. 5.5, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            6- lista cu personalul de specialitate din cadrul Serviciului Public Judeţean de Drumuri Bacău 
împuternicit să constate şi să sancţioneze contravenţiile la regimul drumurilor – anexa nr. 5.6 la 
proiectul de hotărâre. 

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. (pentru anul 2019 cursul de schimb este de 4,6596 lei/euro).  

(2)Taxele prevăzute în anexele 5.3, 5.4 şi 5.5 se vor fi indexate anual cu indicele mediu al 
preţului de consum.  

Art. 8. Se aprobă taxele şi tarifele pentru serviciile prestate în domeniul protecţiei plantelor de 
către Serviciul Public de Protecţia Plantelor prevăzute în anexa nr. 6, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 9. Se aprobă nivelul taxelor de închiriere a sălilor aparţinând  Consiliului Judeţean Bacău, 
astfel:  
Sala mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Bacău 100 lei/oră  
Sala mică a Consiliului Judeţean Bacău                     50 lei/oră 

Pentru instituţiile publice care închiriază aceste săli taxa de închiriere reprezintă 50% din 
nivelul stabilit. 

Art. 10. Se aprobă taxele pentru scanare şi efectuare copii color după planuri cadastrale şi alte 
asemenea planuri (PUG, PUZ, PUD, etc.) deţinute de Consiliul Judeţean Bacău, taxa pentru emiterea 
avizului de oportunitate, taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării construcţiilor, taxa 
pentru formular cerere certificat de urbanism şi taxa pentru formular cerere autorizaţie de construire, 
prevăzute  în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 11. Se aprobă taxa de participare la licitaţie pentru închirierea bunurilor aflate în domeniul 
public sau privat al judeţului Bacău în cuantum de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei pentru sume 
de până la 5.000 lei şi de 500 lei pentru valori mai mari de 5.000 lei.  

Art. 12. Instituţiile publice vor lua măsuri pentru respectarea pevederilor legale cu privire la 

organizarea activităţii şi gestionarea veniturilor proprii, astfel încât nici un serviciu prestat să nu fie 

realizat din subvenţiile alocate de Consiliul Judeţean Bacău.  

Art. 13. Nivelul taxelor şi tarifelor stabilite prin prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 
01.01.2019. 

Art. 14. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către direcţiile de specialitate din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judeţean Bacău, Serviciul Public Judeţean de Drumuri, Serviciul 
Public de Protecţia Plantelor, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”, Complexul Muzeal 
de Istorie „Ion Antonescu”, Filarmonica „Mihail Jora”, Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza”, Ansamblul 
Folcloric „Busuiocul” şi  Revista „Ateneu”. 

Art. 15. Prezenta hotărâre  va fi comunicată Prefectului Judeţului Bacău, direcţiilor şi 
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău, Serviciului 
Public Judeţean de Drumuri, Serviciului Public de Protecţia Plantelor, Complexului Muzeal de Ştiinţele 
Naturii „Ion Borcea”, Complexului Muzeal de Istorie „Iulian Antonescu”, Filarmonicii „Mihail Jora”, 
Bibliotecii „C. Sturdza”, Ansamblului Folcloric „Busuiocul”, Revistei „Ateneu” şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică, în condiţiile legii.  

 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
 
Nr. 217 din 29.11.2018 
 



- 17 – 

ANEXA nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 
nr. 217 din 29.11.2018 

TAXE   
pentru serviciile prestate de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” 

 pentru anul 2019 

 
Nr. 
crt. Tipul taxei 

 
UM 

Taxă  
2018 

Taxă  
2019 

1 Taxă închiriere spaţii pentru organizarea de evenimente culturale, educative, ştiinţifice şi 
sociale  

  - sala 13 - arheologie Lei/zi* 230 230 

- sala 27 Lei/zi* 160 160 

- sala 16 Lei/zi* 200 200 

- sala protocol  Lei/zi* 120 120 

- hol parter corp A Lei/zi* 600 600 

2 Taxă pentru vânzarea în regim de consignaţie a 
lucrărilor de artă plastică, publicaţiilor de specialitate 

Lei/lucrare 15% din 
valoarea 
acestora 

15% din 
valoarea 
acestora 

3 Taxă pentru vânzarea în regim de consignaţie a 
obiectelor meşteşugăreşti şi de artă populară, suvenire 

Lei/obiect 30% din 
valoarea 
acestora 

30 % din 
valoarea 
acestora 

4 Taxă pentru descărcare de sarcină arheologică (nu 
cuprinde chetuielile de deplasare care vor fi calculate 
în funcţie de amplasarea obiectivului şi nici ridicarea 
topografică STEREO 70) 

- Arheolog înscris în registrul național al 
arheologilor 

- Tehnician de săpătură/arheolog 

 
 
 
 
 

lei/zi/pers*  
lei/zi/pers* 

 
 
 
 
 

500 
335 

 
 
 
 
 

500 
335 

5 Taxă pentru constatare arheologică în teren Lei/oră - 55 

6 Taxă evaluare/expertiză bunuri istorice, arheologice, 
etnografice (monedă, obiecte epoca modernă) 

 
Lei/buc 

 
5,00 

 
5,00 

7 Taxă pentru vânzarea materialelor care valorifică 
patrimoniul cultural al instutiţiei şi judeţului : 
- vederi, calendare 
- pliante 
- ghidul CM Iulian Antonescu 
- pliant – album muzeu istorie 
- broşură – album muzeu artă 
- pixuri, creioane, radiere personalizate 
- agende personalizate 
- DVD-uri cu imagini din patrimoniul muzeului 
- Monumente istorice bacauane, brosura II, III. IV 
- CARPICA 2014-Volum de specialitate  
- Album Nicu Enea  
- CARPICA 2015-Volum de specialitate 
- Album Lucia Cosmescu 
- Album Dany Madlen Zarnescu 
- Corpus Nummorum Moldaviae; 
-- Istoria Consiliului Judeţean necartonată;  
- Istoria Consiliului Judeţean cartonată; 
- Pliante George Bacovia; 
- Insigne metalice Bacovia 
- Catalog Aşezare Cucuteniana de la Fulgeriş  
- CARPICA 2016-Volum de specialitate 
- In honorem magistri Ioan Mitrea otogenarii 
-Varianta ocolitoare Bacău – diagnosticul arheologic 
- Carpica 2017 – Volum de specialitate 
- Catalog artişti plastici băcăuani 2016 vol II 
- Catalog artişti plastici băcăuani 2017 vol III 

 
Lei/buc 

 

 
 

   1,00 
   1,50 
 23,00 
   7,00 
    7,00 
    2,00 

      10,00 
    5,00 
 35,00 
 50,00 
78,00 
50,00 
35,00 
40,00 
40,00 
10,00 
12,00 
18,00 
3,00 

70,00 
50,00 
60,00 
32,00 
50,00 
40,00 

- 

 
 

  1,00 
  1,50 
 26,00 
   7,00 
   7,00 
   5,00 
10,00 
 5,00 

  35,00 
   50,00 
78,00 
50,00 
35,00 
40,00 
40,00 
10,00 
12,00 
18,00 
3,00 

70,00 
50,00 
60,00 
32,00 
50,00 
40,00 
60,00 
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Nr. 
crt. Tipul taxei 

 
UM 

Taxă  
2018 

Taxă  
2019 

- Fotografii pe suport magnetic - 
 
 
 

10,00 

* o zi = 8 ore 
 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
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ANEXA nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 
nr. 217 din 29.11.2018 

TAXE 
pentru serviciile prestate de Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 

„Ion Borcea” Bacău pentru anul 2019 

             
Nr 
crt. 

 
Tipul taxei 

 
U.M. 

Taxă 
2018 

Taxă  
2019 

1 Taxa ghidaj limba engleză lei/grup    20,00 20,00 

2 Taxa ghidaj limba engleză pentru vizitatori 
individuali 

lei/pers    8,00  10,00 

3 Taxă fotografiere/filmare muzeu lei/filmare    10,00 10,00 

4 Taxă pentru vânzarea materialelor care valorifică 
patrimoniul cultural al instutiţiei şi judeţului : 

   

 - vederi lei/buc      1,50   1,50 

 - pliante lei/buc.      2,00   3,00 

 - CD-prezentare lei/buc      8,00    8,00 

5 Taxă efectuare de copii după documentele de 
specialitate din biblioteca instituţiei 
- alb-negru 
 
 
- color 

 
 
lei/pag 
 
 
lei/pag 

simplă - A4- 0,20 
dublă  – A4- 0,40 
simplă –A3– 0,30 
dublă – A3 – 0,50 
simplă - A4 -1,00 
dublă  –  A4-2,00 
simplă –A3– 2,00 
dublă – A3 – 4,00 

simplă - A4- 0,20 
dublă  – A4- 0,40 
simplă –A3– 0,30 
dublă – A3 – 0,50 
simplă - A4- 1,00 
dublă  –  A4-2,00 
simplă –A3– 2,00 
dublă – A3 – 4,00 

6 Taxă bilanţ de mediu de nivel I * 
Taxă bilanţ de mediu de nivel II* 
Taxă memoriu tehnic * 
Taxă Fişa de prezentare şi declaraţie pentru 
obţinerea autirizaţiei de mediu* 
Taxă raport de mediu pentru PUG sau PUZ* 
Taxă evaluarea impactului asupra mediului EIM* 
Taxa evaluare adecvată pe componenta 
biodiversităţii * 
Taxă alte tipuri de proiecte de mediu –propuneri  
monumente ale naturii* 

lei/bilanţ 
      „ 
Lei/studiu 
 

„ 
„ 
” 
 
„ 
 
„ 

           1.263,75 
           1.263,75 
              913,75 
 
              478,75  
           1.351,25 
           1.491,25 
 
            2.331,25 
 

      408,75   

           1.581,00 
           1.581,00 
           1.221,00    
 
              516,00  
           1.581,00 
           1.869,00 
 
            2.837,50 
 
               468,00  

9 Taxă determinare material biologic * lei/buc        4,00                   5,00 

10 Taxă efectuare analize fitopatologice* lei/probă      10,00                 10,00 

11 Taxă vânzare în regim de consignaţie obiecte de 
podoabă din piele, pietre semipreţioase, colecţii 
roci, minerale, insecte în acrilic 

 10% din valoarea 
obiectului 

1%-100% din 
valoarea obiectului 

12 Taxă pentru expoziţiile de profil  
organizate de parteneri  

 20 % din valoarea 
încasărilor  
partenerilor 

1%-20 % din 
valoarea încasărilor  
partenerilor  

13 Taxă sală de conferinţă lei/oră     50,00 50,00 

14 Taxele pentru vânzarea volumelor de specialitate 
 -„Studii şi comunicări”  

 
Lei/volum 

 
    20,00 

 
20,00 

15 Taxă expertiză bunuri de importanţă ştiinţifică Lei/buc 13,00 15,00 

16 Taxă insectar 30x21 cm/42x30 cm Lei/buc 200,00/300,00 200,00/300,00 

17 Taxă ierbar 30x21 cm/42x30 cm (25 coli) Lei/buc 60,00/120,00 60,00/120,00 

18 Taxă şcoala de vară/Work-shop de 
specialitate/Program educaţional Ştiinţele Naturii/ 
Astronomie 

Lei/ 
participant/ 
zi 

 
10,00 

 
10,00 

 
 



- 20 – 

 Notă: Taxele propuse pentru anul 2019 reprezintă valorile minime, ele se vor majora în funcţie de 
complexitatea lucrărilor. 

 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
 
 
 
 
 

ANEXA nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 
nr. 217 din 29.11.2018 

 
T A X E 

pentru serviciile prestate de Biblioteca Judeţeană „C.Sturdza” Bacău 
în anul  2019 

 
NR. 
CRT. 

TIPUL   TAXEI 
TAXĂ 

AN   2018 
TAXĂ 

AN   2019 

1 Împrimarea pe hârtie a informaţiei din 
baza de date a bibliotecii şi efectuarea 
de copii după documentele existente 
în colecţiile  bibliotecii 

0,20 lei / pagină A4 
 

0,20 lei / pagină A4 
 

2 Penalităţi întârziere restituire carte 
peste prevederile regulamentului 

0,10 lei / vol. pe zi până 
la 50% din valoarea de 
inventar actualizată cu 

rata inflaţiei 

0,10 lei / vol. pe zi până 
la 50% din valoarea de 
inventar actualizată cu 

rata inflaţiei 

 

 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
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ANEXA nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 
nr. 217 din 29.11.2018 

 
TAXE 

pentru activităţile desfăşurate de Filarmonica „ Mihail Jora” Bacău 
 pe anul 2019 

 

Nr 
crt 

TIPUL TAXEI UM 
TAXĂ 
2018 

TAXĂ 
2019 

1.  Taxă închiriere sala “Ateneu” 
    - pentru societăţi comerciale – între 4- 8 ore 
                                                   - de la 1- 4 ore 
    - pentru partide politice         - între 4- 8 ore 
                                                    - de la 1- 4 ore 
   - pentru unităţi de învăţământ – între 4- 8 ore 
                                                   -  de la 1- 4 ore 
   - pentru ONG, asociaţii şi fundaţii – între 4- 8 ore 
                                                     -  de la 1- 4 ore        
    - pentru instituţii bugetare subordonate Consiliului 
Judeţean Bacău  

 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei 

 
2.100 
1.400 
940 
700 
400 
300 
500 
350 

gratuit 

 
2.100 
1.400 
940 
700 
400 
300 
500 
350 

gratuit 

2. Taxă intrare la spectacol 
  - taxă individuală      
  - taxă pentru elevi, studenţi, militari în termen, grupuri 
organizate şi pensionari    
  - taxă pentru concert educativ 
  - taxă pentru concert extraordinar                   

 
lei 
 
lei 
lei 
lei 

 
10,00 
 
5,00 
3,00 
20,00-50,00                    

 
10,00 
 
5,00 
3,00 
20,00-50,00                    

3. Taxă pentru concerte susţinute în străinătate 
 

Euro 
 

Conform 
invitaţie 

Conform 
invitaţie 

 
Pentru următoarele categorii se aplică scutiri de taxe: 

salariaţii din cultură 
pensionarii din cultură 
veteranii şi văduvele de război 
persoanele cu handicap  

 
 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
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ANEXA nr. 5.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 

nr. 217 din 29.11.2018 
TARIFE SUPLIMENTARE 

de utilizare a drumurilor de interes judeţean 

 

Nr. 
crt. 

 
Unitate 

de 
calcul 

Tarif unitar, fără TVA 

euro 

1.1. 

Emitere AST în 
limitele de 

competenţă; 
include traseu, 

condiţii de 
parcurs şi cost 

în regim normal, la 
mai mult de două 
zile lucrătoare de la 
data înregistrării la 
unitate 
(SPJD Bacău) 

tarif/ 
document 

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

20,00 

1.2. în regim de urgenţă, 
în mai puţin de două 
zile lucrătoare de la 
data înregistrării la 
unitate 

tarif/ 
document 

tariful de la pct. 1.1 multiplicat cu 1,5 

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

tarif/ 
estimare 

50,00 

3. Depăşirea masei totale maxime 
admise, indiferent de tipul 
suspensiilor, numărul de axe sau de 
roţi 

tarif x 
distanţă 

0,02*(G-mma/2) 

4. 

Depăşirea 
masei maxime 
admise pe axă, 

indiferent de 
numărul de roţi 

 

tarif x 
distanţă 

Suspensii 
pneumatice 
sau 
echivalente 

Alte suspensii decât 
cele pneumatice sau 
echivalente 

4.1. 
axă simplă 

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

1,50*(((G-mma)^2)*((G-
mma)+2,9)^2) /100 

4.2. 
axă dublă 

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

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

4.3. 
axă triplă 

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

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

5.1. Depăşirea 
dimensiunilor 
maxime admise 

lungime 
tarif x 

distanţă 

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

5.2. lăţime 0,23^2 * ( (l-lma)+l) ^2 

5.3. înălţime 0,23^2 *((h-hma)+l)^2 

6. Recântărire sau remăsurare, la 
solicitarea utilizatorului 

tarif/ 
operaţie 

50,00 

 
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. 
    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. 
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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; 

2. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de 
unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne; 

3. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de către subunităţile 
acesteia; 

4. transporturile efectuate cu vehicule rutiere specializate deţinute sau utilizate în baza unui 
drept legal în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; 

5. 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; 

6. vehiculele rutiere care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului 
pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul 
dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 
19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în 
temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; 

7. vehiculele rutiere care efectuează transporturi funerare; 
8. vehiculele rutiere care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare 

umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale; 
9. vehicule rutiere specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul acestora, 

care participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de urgenţă, calamitate, dezastre naturale, 
cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de 
Meteorologie prin cod portocaliu sau roşu. 
 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. 

G. Tarifare 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; 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 
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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 (simplă, dublă, triplă) 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; 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. 6 din tabelul de mai sus: 
1. Recântărirea şi remăsurarea se efectuează numai la solicitarea operatorului de transport 
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. 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. 
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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 judeţene nu se restituie. 

 

 
PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
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ANEXA nr. 5.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 

nr. 217 din 29.11.2018 

 
TARIFE DE UTILIZARE ŞI ACCES ÎN ZONA DRUMULUI JUDEŢEAN 

                                                                                                  

Nr. 
Crt. 

Denumire tarif 
Unitate 

de calcul 

Tarif  unitar 
2019 

EURO fara 
TVA 

A. ACORD PREALABIL ŞI AUTORIZAŢIE DE AMPLASAMENT ŞI ACCES LA DRUM JUDEȚEAN 

1. Analiza primară la depunerea documentaţiei tehnice pentru 
obiective socioeconomice şi reţele edilitare 

   tarif/ 
document 

 
30,00 

2. Acord prealabil/autorizaţie de amplasare şi acces la drum 
pentru persoane fizice (construcţii cu destinaţia de locuinţă 
unifamilială, garaje, racorduri apă, canal, electricitate, gaze,  
etc.) 

 
tarif/ 

document 

 
 

27,00 

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

   tarif/ 
document 

130,00 
 

Pentru suprafeţe de teren ce depăşesc 1000 mp  +0,08 euro/mp 
pentru fiecare 

mp 
suplimentar 

  4. Autorizaţie  de amplasare şi acces la drum pentru persoane 
fizice şi juridice 

    tarif/ 
document 

 
80,00 

  5. Reanalizare documentaţie tehnică pentru obiective 
socioeconomice, reţele edilitare şi panouri publicitare 

 
    tarif/ 
document 

 
75,00 

  6. Prelungirea acordului prelabil de amplasare şi acces la drum 
pentru obiective socioeconomice şi reţele edilitare 

    
   tarif/ 
document 

 
50,00 

  7. Prelungirea autorizaţiei de amplasare şi acces la drum pentru 
obiective socioeconomice şi reţele edilitare 

    
   tarif/ 
document 

 
30,00 

  8. Acord prealabil pentru reţele edilitare noi şi existente  

8.1 În afara zonei de siguranţă a drumului judeţean    tarif/ 
document 

400 

+0,2 euro/ml 
pentru fiecare 

ml ce 
depăşeşte 100 

m 

8.2 Pentru lucrări noi prin caseta tehnică în intravilan unde partea 
carosabilă este încadrată de borduri denivelate, fără afectarea 
zonei de siguranţă 

    tarif/ 
document 

200 

+0,1 euro/ml 
pentru fiecare 

ml ce 
depăşeşte 100 

m 

8.3 Modernizarea reţelei edilitare existente, în una dintre situaţii:   

a) cu înlocuire tubulatură cu aceleaşi caracteristici: prin 
săpătură deschisă sau foraj fără afectarea zonei de siguranţă 
a drumului 

    tarif/ 
document 

150 

+0,2 euro/ml 
pentru fiecare 

ml ce 
depăşeşte 100 

m 

b) cu înlocuire tubulatură cu aceleaşi caracteristici: prin casetă 
tehnică 

tarif/ 
document 

75 

+0,1 euro/ml 
pentru fiecare 

ml ce 
depăşeşte 100 
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m 

c) cu îmbunătăţirea parametrilor tehnici fără afectarea zonei de 
siguranţă a drumului 

tarif/ 
document 

300 

+0,2 euro/ml 
pentru fiecare 

ml ce 
depăşeşte 100 

m 

8.4 În situaţii speciale   

a) în ampriza drumului tarif/ 
document 

800 

+0,2 euro/ml 
pentru fiecare 

ml ce 
depăşeşte 100 

m 

 b) zona de siguranţă tarif/ 
document 

600 

+0,2 euro/ml 
pentru fiecare 

ml ce 
depăşeşte 100 

m 

9. Avize pentru manifestări culturale, artistice şi sportive tarif/ 
document 

10 euro/oră 
+40 euro/km 

10. Eliberare duplicat (copie) acord prealabil/autorizaţie de 
amplasare 

tarif/ 
document 

10  

   B. OCUPAREA SUPRAFEŢELOR DIN ZONA DRUMURILOR JUDEŢENE   
             

  11. Amplasare panou publicitar pe drum judeţean tarif/mp/ 
luna 

0,75 
 

  12. Spaţiu cu  destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masă pentru 
desfacere produse alimentare şi nealimentare)  

tarif/mp/ 
luna 

0,45 
 

  13. Locuri  de parcare care deservesc obiective economice  tarif/mp 
luna 

0,50 
 

  14.  Căi de acces la diferite  obiective (staţii de distribuţie 
 carburanţi, hoteluri, moteluri, depozite, spaţii comerciale, show-
room, etc.)  

tarif/mp 
luna 

0,45 
 
 

   C.  AMPLASARI  DE STÂLPI, CABLURI  ŞI CONDUCTE 

 Amplasări de cabluri  

15.1 subtraversare    
 

tarif/ml/luna 
 

0,43 

15.2 cablu subteran în lungul 
drumului  

în ampriză, în afara părţii 
carosabile  

tarif/ml/luna 

0,43 
 

sub partea carosabilă 0,56 

în zona de siguranţă 0,21 
 

15.3 stâlpi de care este prins 
cablul aerian în lungul 
drumului 

în ampriza, în afara părţii 
carosabile 
 tarif/buc/ 

luna 

1,26 

 
în zona de siguranţă 0,98 

15.4 cablu aerian în lungul 
drumului  

în ampriza, în afara părţii   

carosabile   tarif/ml/luna 0,43 
 



- 28 - 

 

zona de siguranţă 
 

0,21 
 

15.5 pe poduri, podeţe, tuneluri 
şi alte lucrări de artă 

în canale tehnice  
 
  

 tarif/ml/luna  
1,82 

  ancorat de pod sau în altă 
soluţie decât canal tehnic  
 

 3,22 

  Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi şi alte produse neinflamabile, de gaze, ţiţei şi alte 
produse inflamabile, benzi transportoare  

16.1 traversare aeriană   tarif/ml/ 
luna 

1,22 

16.2   subtraversare  tarif/ml/ 
luna 

0,84 

16.3 amplasare subterană în 
lungul drumului  
 
 

în ampriza, în afara părţii 
carosabile 

tarif/ml/ 
luna 

0,84 

sub partea carosabilă  1,42 

în zona de siguranţă 0,66 

16.4 amplasare aeriană în lungul 
drumului  
 

în ampriză, în afara părţii 
carosabile 

tarif/ml/ 
luna 

3,30 
 

în zona de siguranţă 2,35 

16.5 pe poduri, podeţe, tuneluri 
şi alte lucrări de artă 

în canale tehnice  tarif/ml/ 
luna 

8,77 

ancorat de pod sau în altă soluţie 
decât canal tehnic 

13,17 

   
NOTĂ: 

      
 
 MODUL DE APLICARE A TARIFELOR DE UTILIZARE ŞI ACCES ÎN  ZONA DRUMURILOR 
JUDEŢENE prevăzute în prezenta  anexă este următorul: 
 

1. Prezentele tarife se vor aplica în conformitate cu prevederile art.47, alin (7), (10) prevăzute în 
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
       2. Administratorul drumului poate accepta  amplasarea unor  construcţii sau  instalaţii în zona 
drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului rutier. 
 
       3. Pentru realizarea sau amplasarea în zona drumului  judeţean 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 a autorizaţiei de amplasare şi/sau  de acces în zona drumului judeţean, emise de 
administratorul drumului. 
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Condiţiile privind emiterea acordului prealabil, a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona 
drumului judeţean, a încheierii contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului judeţean, 
precum şi condiţiile privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona 
drumului, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere se stabilesc prin norme specifice care vor fi 
aprobate prin hotărârea consiliului judeţean, cu respetarea legislaţiei în vigoare. 
Obligaţia şi responsabilitatea privind solicitarea acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare 
şi/sau de acces în zona drumului public, precum şi responsabilitatea respectării acestora revine 
beneficiarului lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului judeţean. În lipsa 
autorizaţiei de amplasare beneficiarul nu are dreptul să realizeze lucrările prevăzute la punctul 3. 
Contractul de utilizare se încheie odată cu eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în 
zona drumului judeţean, cu excepţia cazurilor în care utilizatorul este scutit de plata tarifelor pentru 
amplasare şi accesul în zona drumului. 
 
     4. Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului judeţean se emit 
pentru o anumită funcţie a obiectivului. La schimbarea funcţiei sau destinaţiei, beneficiarul este obligat 
să obţină aprobarea administratorului drumului judeţean pentru noua situaţie. 
 
   5. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita autorizaţie. 
 
   6.Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care lucrările la 
acestea au fost sistate ori nu au fost finalizate, atât  timp cât activitatea este înregistrată la registrul 
comerţului. 
  
   7. 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 zona de siguranţă.  
 
   8. Persoanelor fizice care solicită acordul prelabil al administratorului drumului pentru construcţii de 
locuinţe, garaje, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, canalizare, etc.  li se 
încasează o singură dată suma de 27 euro, respectiv fie la eliberarea acordului prealabil, fie la 
eliberarea autorizaţiei de amplasare  şi/sau acces în zona drumului judeţean . 
 
   9. 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. 
 
  10. Pentru spaţiile prevăzute la lit. B poziţia 12 din tabel, suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa 
obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur-împrejur, la care se aduagă suprafaţa aferentă staţionării 
autovehiculeleor în afara părţii carosabile. 
 
  11. Pentru căile de acces la diferite obiective prevăzute la lit.B. poziţia 14 din tabel suprafaţa supusă 
tarifării reprezintă terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza şi zona de siguranţă, prin 
realizarea accesului cu racordare simplă ( dacă amplasamentul este situat în localitate), a benzilor de 
accelelare şi decelerare ( dacă amplasamentul este în afara localităţii), respectiv a benzii de stocaj 
pentru virare la stânga. În afara localităţii, amenajarea accesului la drumul judeţean se realizează 
conform normativelor în vigoare privind amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice 
din afara localităţilor. Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între indicatoarele 
rutiere de intrare şi ieşire în/din localitate. 
 
  12. Pentru instalarea de cabluri, dispozitive sau alte instalaţii asemănătoare pe stâlpii din  zona 
drumului, având alte destinaţii decât distribuirea de energie electrică, este obligatorie obţinerea 
acordului şi autorizaţiei de amplasare  şi/sau de acces în zona drumului judeţean de la administratorul 
drumului. Pentru obţinerea acordului prealabil şi a autorizaţiei, beneficiarul trebuie să prezinte, în 
cuprinsul documentaţiei tehnice aferente şi acordul proprietarului stâlpului. 
 
  13. Pentru construcţiile şi instalaţiile deja amplasate se aplică tarifele din prezenta anexă la 
inventarele anuale semnate de deţinătorii acestora şi reprezentanţii Serviciului Public Judeţean de 
Drumuri. 
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    Sunt exceptate de la plata tarifului: 
 
a) Unităţile bugetare de asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe grădiniţe, aziluri de 
bătrâni, şcoli). 
b) Tarifele pentru ocuparea zonei drumului conform lit. B şi C 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.  
c) Tarifele pentru ocuparea zonei drumului nu se plică pentru Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale, pe perioada în care acesta asigură pentru Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale - S.A., cu titlu gratuit, comunicaţiile de date de arie extinsă prin infrastructură proprie de 
telecomunicaţii. 

 

 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 

 

 

 

 

 
ANEXA nr. 5.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 

nr. 217 din 29.11.2018 

 
Taxa de utilizare a cântarului tip HAENNI DC 100 

         

Nr. 
crt. 

SERVICIUL PRESTAT UM 
Taxa - lei 

2018 2019 

1 Taxă cântărire autovehicul Lei/autovehicul 17,54 18,33 

2 Taxă imobilizare cântar  Lei/oră 61,43 64,19 

3 Taxă punere la dispoziţie personal 
deservire cântar 

Lei/oră/ 
persoană 

 
26,32 

 
27,50 

 

 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
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ANEXA nr. 5.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 

nr. 217 din 29.11.2018 

 

 
Taxa pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor aferente districtelor, societăţilor comerciale ce 

desfăşoară activităţi de întreţinere şi reparaţii pe drumurile judeţene 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Spaţiul închirirat UM 
Taxa - lei 

2018 2019 

1 Spaţii construite  Lei/mp/luna 0,67 0,70 

2 Terenuri aferente Lei/mp/an 5,60 5,85 

 
 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
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ANEXA nr. 5.5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 

nr. 217 din 29.11.2018 
TAXE 

pentru daunele produse drumurilor publice 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Descrierea daunei 

UM Taxa - lei 

    2018     2019 

0 1 2 3 3 

1 Distrugere timpan podeţ mc 662,57 692,38 

2 Distrugere parapet pod (podeţ) din beton armat ml 1242,34 1298,24 

3 Distrugere parapet pod (podeţ) din metal ml 496,90 519,26 

4 Distrugere trotuare pe pod mp 124,21 129,79 

5 Distrugere borduri pe pod ml 107,65 112,49 

6 Distrugere strat asfaltic pe pod cu afectarea hidroizolaţiei mp 314,70 328,86 

7 Distrugere sau furt table indicatoare de orientare şi 
asimilate 

 
buc 

397,54 415,42 

8 Distrugere sau furt table indicatoare reprezentând semne 
de circulaţie 

 
buc 

223,61 233,67 

9 Distrugere sau furt stâlpi table indicatoare din teava hotel buc 182,17 190,36 

10 Distrugere sau furt bordure mare 20 x 13 x 40 buc 91,07 95,16 

11 Distrugere sau furt bordure mica 13 x 13 x 40 buc 49,66 51,89 

12 Distrugere sau furt dale beton 50 x 50 x 10 buc 24,81 25,93 

13 Distrugere tuburi de beton la podete ml 911,04 952,03 

14 Distrugerea altor elemente din beton, zidarie sau metalice 
la podete sau poduri 

mp 
662,83 692,65 

15 Distrugere (furt) plasa gabioane mp 43,04 44,97 

16 Distrugere (furt) umplutura de piatra bruta la gabioane mc 215,31 224,99 

17 Distrugere (furt) umplutura de bolovani de rau la gabioane mc 132,48 138,44 

18 Infundat sant cu potmol sau alte materiale  ml 14,89 15,56 

19 Depozitat materiale, gunoaie, potmol, moloz, etc. in albie in 
zona podetelor sau podurilor 

 
mc 

43,04 44,97 

20 Sapatura in terasamentul drumului mc 43,04 44,97 

21 Deteriorarea stratului de asfalt pe drum mp 124,20 129,78 

22 Deteriorarea dalelor de beton rutier din carosabil mp 157,34 164,42 

23 Deteriorarea strat fundatie la drum asfaltat sau dalat mp 43,04 44,97 

24 Deteriorare strat fundatie la drum pietruit mp 41,40 43,26 

25 Deteriorare (furt) borne km buc 803,37 839,52 

26 Deteriorare (furt) borne hm buc 57,96 60,56 

27 Distrugere drenuri de fund de sant  ml 670,85 701,03 

28 Distrugere drenuri de aparari de mal si terasamente ml 521,77 545,24 

29 Distrugere camine de vizitare la drenuri buc 1374,86 1436,72 

30 Parapet metallic elastic pentru drum (furt sau distrugere) ml 182,17 190,36 

31 Refacere table indicatoare (vopsit si scris sau folie) buc 198,76 207,70 

32 Deteriorare parapet din beton (sau piatra) pentru aparare 
drum 

 
mc 

778,53 813,56 

33 Deteriorare ziduri de sprijin din zidărie piatră sau gabioane mc 521,77 545,24 

34 Deteriorare pereu de piatră la şanţuri şi zona podurilor mp 66,23 69,21 

35 Refacere tencuieli la poduri, podeţe şi alte lucrări de artă mp 36,41 38,04 

NOTA: Evaluarea pagubelor se face de către personalul de specialitate al  Serviciului Public Judeţean 
de Drumuri Bacău. 
                

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
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ANEXA nr. 5.6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 

nr. 217 din 29.11.2018 

 

 

 

LISTA 
 

cu personalul de specialitate din cadrul Serviciului Public Judeţean de Drumuri Bacău 
împuternicit să constate şi să sancţioneze contravenţiile la regimul drumurilor 

 
 

1. ing. Lenuţa ARDELEANU -director 
2. ing. Egarmin MIHAI -şef serviciu 
3. ing. Florinel ERCUTA – inspector specialitate 
4. ing. Petru PATRICHI-inspector specialitate 
5. ing. Ileana MORARU-inspector de specialitate 
6. ing. Adela BIBIRE-inspector specialitate 
7. sing. Vasile MORARIU-inspector de specialitate 
8. ing. Marian DEACONU- inspector de specialitate 
9. ec.  Alin DEACONU-inspector de specialitate 
10.  ing. Ovidiu SAVA– inspector specialitate 
11.  Ing. Luminiţa LEASCU- inspector specialitate 

 

 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
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ANEXA nr.6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 

nr. 217 din 29.11.2018 

 
TAXE  ŞI TARIFE 

pentru serviciile prestate  de Serviciul Public de Protecţia Plantelor 
în anul 2019 

 

                                       
Nr 
 crt 

Denumirea  lucrării 
2018 

Lei/UM 
2019 

Lei/UM 

1.* Tarif dezinfecţie/mp 0,14 0,18 

2.* Tarif dezinsecţie/mp 0,20 0,25 

3* Tarif deratizare/mp 0,12 0,18 

4.* Tarif stropit manual pomi talie mică/buc 1,00 1,00 

5.* Tarif stropit manual pomi talie mijlocie/buc 1,30 1,30 

6.* Tarif stropit manual pomi talie mare/buc 1,50 1,50 

7.* Tarif stropit manual vii /ha 110,00 110,00 

8. Taxă chirie lunară pentru construcţii (preţ min.de 
începere a licitaţiei), mp/lună: 
            -Centrul Tg.Ocna 
            -Centrul Sascut şi Podul Turcului 

 
 

1,00 
0,50 

 
 

1,00 
0,50 

9. Taxă chirie lunară pentru teren – fără servituţile de acces  
(preţ minim de începere a licitaţiei), lei/mp/luna 

 
0,10 

 
0,10 

   
  *- tarifele nu includ c/v substanţelor folosite. 

 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 

 



- 35 – 

ANEXA nr. 7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 

nr. 217 din 29.11.2018 
TAXE 

pentru scanare şi efectuare copii după planuri cadastrale şi alte asemenea  
planuri deţinute de Consiliul Judeţean Bacău 

 

Nr. 
crt. 

Piese componente UM 

 
Taxă 
2018 

 

 
Taxă 
2019 

 

1 Taxă  efectuare copii color după planuri cadastrale şi alte 
asemenea planuri (PUG, PUZ, PUD, PATJ) 

   

- desene tehnice - cu acoperire culoare max 50% lei/mp 40,00 40,00 

- planşe – cu acoperire culoare max 50% lei/mp 70,00 70,00 

2 Scanare după planuri cadastrale şi alte asemenea planuri  
(PUG, PUZ, PUD, PATJ) 

   

- alb negru  lei/mp 25,00 25,00 

- color lei/mp 28,00 28,00 

3 Taxă efectuare copii după piese scrise şi desenate alb-
negru 

   

- fornat A4 lei/pag 0,40 0,40 

- format A4 (faţă-verso) lei/pag 0,60 0,60 

- fornat A3 lei/pag 0,50 0,50 

- format A3 (faţă-verso) lei/pag 0,70 0,70 

4 Taxă aviz pentru emiterea avizului de oportunitate lei 50,00   50,00 

5 Taxă pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării 
construcţiilor 

 
lei 

 
30,00 

 
30,00 

6 Taxă formular cerere certificat de urbanism  lei 1,00 1,00 

7 Taxă formular cerere autorizaţie de construire/desfiinţare lei 4,00 4,00 

În cazul în care solicitarea de informaţii în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de Consiliul Judeţean Bacău, 
solicitantul va suporta costul  serviciului de copiere la nivelul taxei stabilite în prezentul tabel la 
punctul 3. 

 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
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ANEXA nr. 8 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 

nr. 217 din 29.11.2018 

 
Tarife 

pentru confecţionarea pieselor componente ale costumului naţional de  
către Ansamblul Folcloric "Busuiocul" Bacău  

pentru anul 2019 

 

   M O D E L 

Nr. 
crt. 

 
Specificaţie produs 

 
Mărime 

Incarcat 
pret/buc 

(lei) 

Mediu 
pret/buc. 

(lei) 

Simplu 
pret/buc. 

(lei) 

I COSTUM POPULAR FEMEI 

1 Ie femei 46-50 250 235 225 

  38-44 240 230 220 

2 Catrinţă femei 38-50 - - 90 

3 Poală femei 38-50 120 110 100 

4 Bată femei 38-50 - - 40 

5 Bundiţă femei lucrată manual 38-50 1000 - - 

6 Bundiţă femei lucrată mecanic 38-50 420 - - 

7 Suman femei 46-50 - - 370 

  38-44 - - 350 

8 Ilic femei  38-50 - - 100 

9 Opinci femei 36-39 - - 90 

10 Trăistuţă pentru femei - - - 40 

11 Broboadă pentru femei - - - 40 

12 Ştergare . 200 150 150 

13 Mantie femei 38-50 - - 280 

II COSTUM POPULAR FETE (COPII) 

1 Ie fete (copii) pt.8-10 ani 100 80 60 

  pt. 4-6 ani 90 75 55 

2 Catrinţă fete (copii) pt.4-10 ani - - 50 

3 Poală fete (copii) pt.4-10 ani 80 60 40 

4 Bată fete (copii) pt.4-10 ani - - 30 

5 Bundiţă fete (copii) lucrată manual pt.4-10 ani 800 - - 

6 Bundiţă fete (copii) lucrată mecanic pt.4-10 ani 370 - - 

7 Ilic fete pt.6-10 ani - - 70 

8 Opinci fete pt.6-10 ani - - 70 

20 Trăistuţă pentru fete - - - 35 

21 Broboadă pentru fete - - - 35 

III COSTUM POPULAR BĂRBAŢI 
 

1 Camaşă bărbaţi 46-52 300 270 230 

  38-44 290 260 220 

2 Pantalon bărbaţi 46-52 - - 140 

  38-44 - - 130 

3 Poală bărbaţi 38-52 120 110 100 

4 Bată bărbaţi 38-52 - - 50 

5 Bundiţă bărbaţi lucrată manual 38-52 1000 - - 

5 Bundiţă bărbaţi lucrată mecanic 38-52 470 - - 

7 Suman bărbaţi 46-52 - - 450 

38-44 - - 420 

8 Ilic bărbaţi 38-52 - - 110 

9 Opinci bărbaţi 40-44 - - 100 

10 Căciulă bărbaţi 54-61 cm - -  80 

IV COSTUM POPULAR BĂIEŢI (COPII) 
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1 Cămaşă băieţi (copii) pt. 8-10 ani 100 80 60 

  pt. 4-6 ani 90 75 55 

2 Pantalon băieţi (copii) pt. 8-10 ani - - 55 

  pt. 4-6 ani - - 50 

3 Poală băieţi (copii) pt. 4-10 ani 80 60 40 

4 Bată băieţi pt. 4-10 ani - - 30 

5 Bundiţă băieţi lucrată manual pt. 4-10 ani 800 - - 

6 Bundiţă băieţi lucrată mecanic pt. 4-10 ani 370 - - 

7 Ilic băieţi pt. 6-10 ani - - 80 

8 Opinci băieţi pt. 6-10 ani - - 80 

9 Căciuli băieţi pt. 6-10 ani - - 70 

 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

HOTĂRÂRE nr. 218 din 29 noiembrie 2018 
privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova, 

în sezonul 2018-2019 şi a tarifului de parcare 

Consiliul Judeţean Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2018; 
Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 755/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 107/2013 privind 
aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Serviciului Public Judeţean pentru  Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont 
Bacău şi ale Anexei 7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 39/2016, privind modificarea 
regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea 
Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău 

Luând în considerare propunerile transmise de Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea 
Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău cu adresa nr. 1065/24.09.2018, înregistrată 
la Consiliul Judeţean Bacău sub nr. 17038/24.09.2018; 
 Văzând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 20840/1611.2018, 
Raportul Direcţiei Economice şi Managementul Calităţii nr. 20841/16.11.2018 şi rapoartele comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău şi ţinând cont de amendamentul formulat în cadrul 
şedinţei Consiliului Judeţean 
 În temeiul art. 91, alin (3), lit.”c”, art. 98 coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. ”c” şi  art. 115 alin . (1) 

lit. ”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă tarifele pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic 
Moldova, în sezonul 2018-2019 şi a tarifului de parcare, potrivit anexei, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Bacău, Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de 
Salvamont Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Nr. 218 din 29.11.2018 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
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ANEXA la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 
nr. 218 din 29.11.2018 

 
TARIFE 

pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova,  
 în sezonul 2018 – 2019 

      

                                                        lei 

 
VARIANTE TARIFE SCHIORI TURIŞTI 

ADULT 
COPIL/ELEV/ 

STUDENT 
ADULT 

COPIL/ELEV/ 
STUDENT 

1 URCARE (2 puncte) 10 8 10 8 

1 COBORÂRE (2 puncte) - - 10 8 

6 URCĂRI (12 puncte) 50 35 - - 

9URCĂRI (18 puncte) 65 45 - - 

15 URCĂRI (30 puncte) 100 70 - - 

30URCĂRI (60 puncte) 180 130 - -              

45 URCĂRI ( 90 puncte) 240 180 - - 

60 URCĂRI (120 puncte) 260 200 - - 

150 URCĂRI (300 puncte) 600 400 - - 

    *Vor beneficia de reducere elevii şi studenţii care vor prezenta carnetul de elev/legitimaţia de student, vizat/vizată 

pentru anul în curs. 
   **Persoanele cu dizabilităţi gradul grav şi accentuat, cât şi însoţitorii acestora beneficiază de gratuitate în baza 
legitimaţiei şi a tichetului special emis de către administratorul pârtiei. 
  ***Persoanele cu handicap mediu şi uşor, beneficiază de aceleaşi condiţii ca pentru elevi/studenţi, în baza 
legitimaţiei. 
 

 Tarif parcare 10 lei/zi 
 

Notă: 
a) 1 urcare reprezintă 2 puncte; 
b) Punctele sunt valabile 30 zile/sezon; 
c) Contravaloarea punctelor neutilizate nu se returnează; 
d) Program turişti 11-16; 
e) Au prioritate la telescaune persoanele care schiază; 
f) Personalul tehnic are dreptul de a verifica skipass-urile; 
g) Cartelele deteriorate sau umede nu pot fi verificate pentru rezerva de puncte. 

    

 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu  
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

HOTĂRÂRE nr. 228 din 29 noiembrie 2018 
privind aprobarea Regulamentului privind achiziţia de bunuri imobile în domeniul public sau privat al 

judeţului Bacău 

 Consiliul Judeţean Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2018; 

 Ținând seama de prevederile art.136, alin.1 din Constituție, art. 551, pct.1, art. 552, art. 553, 
art. 554, art. 557, art. 863 din Codul civil, art.123, alin.1, teza a doua din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 29 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.7, 

alin.13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

 Văzând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Județean Bacău nr. 

21643/28.11.2018, Raportul comun nr. 21644/28.11.2018 al Direcției economice şi managementul 
calităţii şi al Direcţiei juridice şi administraţie publică locală, precum şi rapoartele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Bacău; 

 În temeiul art. 91, alin.1, lit. ”f”, art. 98 raportat la prevederile art. 45, alin. 3 și art.115 alin.1, lit. 

”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul privind achiziția de bunuri imobile în domeniul public sau privat 

al Județului Bacãu, cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se încredințează punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri Direcției 

economică și managementul calității din cadrul Consiliului Județean Bacău.  

 Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicatã direcţiilor din cadrul Consiliului Județean Bacău, 

Prefectului Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii. 
 
 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu  
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 

 Nr. 228 din 29.11.2018 
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ANEXA la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 

nr. 228 din 29.11.2018 
REGULAMENT 

privind achiziția de bunuri imobile în domeniul public sau privat al județului Bacău 
 
CADRUL LEGAL: 

Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016 reglementează modul de realizare a achizițiilor 

publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică și de organizare a concursurilor de 

soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție 

publică, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziție 

publică. Scopul legii este acela de a asigura cadrul legal necesar pentru a realiza achiziționarea de 

bunuri, servicii și lucrări în condiții de eficiență economică și socială. 
Art. 29 din Legea nr. 98/2016 stipulează că aceasta nu se aplică pentru atribuirea 

contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect cumpărarea sau 
închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a 
drepturilor asupra acestora. 

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. f și ținând cont de prevederile art.123, alin. 

(1), teza a doua din Legea privind administrația publică locală nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, se stabilește următoarea procedură de achiziție a imobilelor de 

către județul Bacău. 
 

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE A IMOBILELOR 

Principiile care stau la baza achiziției de imobile de către Județul Bacău sunt: 

a) Promovarea concurenței, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca orice ofertant, 

persoană fizică sau juridică, să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, contractant;  

b) Nediscriminarea, respectiv asigurarea condițiilor de manifestare a concurenței reale 

pentru ca orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naționalitate, să poată participa 

la procedura de atribuire și să aibă șansa de a deveni contractant;  

c) Tratamentul egal, respectiv stabilirea și aplicarea, oricând pe parcursul procedurii de 

atribuire, de reguli, cerințe, criterii, identice pentru toți ofertanții, astfel încât aceștia să 

beneficieze de șanse egale de a deveni contractanți;  
d) Transparența, respectiv aducerea la cunoștința publicului a tuturor informațiilor 

referitoare la aplicarea procedurii de atribuire;  

e) Proporționalitatea, respectiv asigurarea corelației între necesitatea autorității 
contractante, obiectul contractului și cerințele solicitate a fi îndeplinite;  

f) Eficienta utilizare a fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a 

criteriilor economice pentru atribuirea contractului, cu scopul de a obține valoare pentru 

banii cheltuiți;  

g) Asumarea răspunderii, respectiv determinarea clară a sarcinilor și responsabilităților 

persoanelor implicate în procesul de achiziție, urmărindu-se asigurarea: 

profesionalismului, imparțialității și independenței deciziilor adoptate pe parcursul 
derulării acestui proces. 

 

Cap. I – DISPOZIȚII GENERALE 

Prezenta procedură stabilește cadrul general pentru: 

a) Achiziția publică a imobilelor, în cazul în care se intenționează achiziția de pe piață; 

b) Achiziția imobilelor prin procedura negocierii directe, în cazul:  

b)1. exercitării dreptului de preempțiune, în conformitate cu prevederile Legii privind 

protejarea monumentelor istorice nr.422/2001, cu modificările și completările ulterioare;  

b)2. imobilelor retrocedate care au avut destinație publică și sunt necesare a rămâne cu 

aceeași destinație;  
b)3. imobilelor strict necesare pentru extinderea sau construirea unor obiective de interes 

public; 
b)4. alte imobile. 
 

Cap. II ACHIZIȚIA PUBLICĂ A IMOBILELOR 
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1. INIȚIEREA PROCEDURII 

Art. 1. (1) Inițierea procedurii de achiziție publică va fi făcută de către direcțiile/serviciile din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău sau de către comisiile numite prin dispoziții ale 

Președintelui Consiliului Județean Bacău/hotărâri ale Consiliului Județean Bacău, prin întocmirea 

unui raport de fundamentare a necesității achiziției unui bun imobil, respectiv a unei construcții, părți 
de construcție, construcție și teren aferent sau teren.  

(2) În raportul de fundamentare se vor specifica în mod obligatoriu:  

a) suprafețele minime ale construcției, părții de construcție, construcției și terenului aferent sau 
terenului,  

b) dotările necesare,  

c) amplasarea într-o anumită zonă (în situația în care acest lucru este necesar),  

d) destinația ce o va avea imobilul,  

e) alte date tehnice și elemente care să justifice necesitatea și oportunitatea achiziției. 

(3) Raportul de fundamentare se înaintează, spre aprobare, Președintelui Consiliului 

Județean Bacău. 

Art. 2.  Procedura de achiziție va fi demarată dacă: 

a) sunt asigurate fondurile necesare achiziției; 

b) a fost aprobată de autoritatea deliberativă cumpărarea imobilului și procedura prin care 

se realizează această achiziție: 

c) a fost elaborată documentația de achiziție: 
d) a fost constituită comisia de evaluare a ofertelor/negociere. 
 

 DEMARAREA PROCEDURII 

Art. 3.  Pentru demararea procedurii, prin hotărâre a consiliului județean se va aproba:  

a) intenția de achiziție a imobilului; 

b) destinația ce urmează a o avea acesta; 

c) identificarea surselor de finanțare necesare achiziției; 

d) mandatarea Președintelui Consiliului Județean Bacău să constituie comisia de lucru și 
comisia de evaluare a ofertelor prin dispoziție. 

 

  CONSTITUIREA COMISIEI DE LUCRU ȘI ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI DE ACHIZIȚIE  

 Art. 4. (1) Comisia de lucru se va constitui prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean 

Bacău, în următoarea componență: 

 Președinte, cu drept de vot; 

 Președinte supleant, cu drept de vot; 
 Doi membri; 

 Doi membri supleanți; 
 Secretar; 
 Secretar supleant. 

 (2) Comisia de lucru are ca atribuție întocmirea documentației de atribuire a contractului de 

achiziție a imobilului, în cazul în care se intenționează achiziția de pe piața liberă, și respectiv analiza 

în teren a bunului, verificarea documentelor de proprietate și a stării tehnice pentru imobilele ce 

urmează a fi achiziționate prin procedura negocierii directe, în cazul: exercitării dreptului de 

preempțiune, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, a imobilelor retrocedate care au avut 

destinație publică și sunt necesare a rămâne cu aceeași destinație, alte imobile. 

 Art. 5. Documentația de atribuire a contractului de achiziție a imobilului va cuprinde, (fără ca 
limitarea să fie exhaustivă): 

 a) descrierea bunului ce urmează a fi achiziționat;  

 b) specificațiile tehnice și cerințele minime; 

 c) valoarea estimată a achiziției;  

 d) documentele ce trebuie prezentate de ofertanți și în care să se specifice cel puțin: 

 d)1. suprafața utilă minimă, dotarea tehnică și dotările interioare, suprafața minimă a terenului 
aferent, numărul locurilor de parcare, zona în care este amplasat imobilul, etc;  
 d)2.  actul juridic prin care se face dovada dreptului de proprietate; 
 d)3.  extras de carte funciară, în termenul de valabilitate; 

 d)4. dovada faptului că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor și taxelor, a 

utilităților și a altor obligații aferente imobilului. Pentru persoane juridice, suplimentar, se va solicita: 
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dovada faptului că și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. Prin excepţie, este posibilă cumpărarea unui imobil care este oferit spre vânzare în cadrul 
procedurii de executare silită, chiar dacă societatea este în insolvenţă sau faliment şi are datorii către 
instituţiile publice, cu condiţia ca suma achitată să fie utilizată cu prioritate pentru acoperirea 
obligaţiilor bugetare; 

e) criteriul de atribuire a contractului de achiziţie – preţul cel mai scăzut;  
f) criterii de ierarhizare şi / sau factorii de evaluare a ofertelor şi ponderea acestora; Aceştia 

pot include, cel puţin, suprafaţa totală construită, suprafaţa liberă de construcţii, suprafaţa totală a 
imobilului (construcţie şi teren), amplasarea zonală a imobilului, anul realizării construcţiei, utilităţile 
existente, căi de acces sau distanţa faţă de căile de acces rutier, suprafaţa utilă minimă, posibilităţile 
de recompartimentare, finisaje exterioare, finisaje interioare, posibilităţi de extindere, preţul pe mp 
construit, preţul pe mp teren, modalităţi de plată în rate;  

g) modalitatea de plată (integral sau în rate); 
h) modalitatea de prezentare şi depunere a ofertelor, respectiv faptul că: 
h)1. va fi exprimată în moneda naţională,  
h)2. are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada 

derulării procedurii,  
h)3. se depune şi se înregistrează la registratura autorităţii contractante, specificându-se 

data şi ora, şi se păstrează nedeschise, urmând a fi puse la dispoziţia comisiei de evaluare. 
h)4. ofertantul are dreptul de a-şi modifica sau a-şi retrage oferta numai înainte de data limita 

stabilită pentru depunerea ofertei. 
h)5. ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate 

stabilită prin documentaţia de atribuire. 
i) perioada de valabilitate a ofertelor; 
j) clauze contractuale obligatorii, dacă este cazul; 
k) modul de desfăşurare a procedurii; 
l) modul de contestare a procedurii de atribuire; 
m) condiţii de anulare a procedurii de atribuire; 
n) cazurile de excludere din procedură (fără ca limitarea să fie exhaustivă), respectiv:  

prezentarea  de  informaţii  false,  neprezentarea  informaţiilor  solicitate de către autoritatea 
contractantă, existenţa unui/unor litigii referitoare la imobil, existenţa unor contracte de 
închiriere/folosinţă care pot întârzia sau pot face imposibilă exercitarea prerogativelor dreptului de 
proprietate; 

o) criterii de departajare în cazul ofertelor egale. 
p) referiri la situaţia în care nu s-a prezentat nicio ofertă şi posibilitatea de reluare a 

procedurii. 
 

 CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR 
 Art. 6. Comisia de evaluare  a ofertelor se va constitui prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Bacău, în următoarea componenţă: 
 Preşedinte, cu drept de vot; 
 Preşedinte supleant, cu drept de vot; 
 Doi membri; 
 Doi membri supleanţi; 
 Secretar; 
 Secretar supleant. 
 Art. 7. Comisia de evaluare are următoarele atribuţii: 
 a) deschiderea ofertelor şi după caz a altor documente ce însoţesc oferta;  
 b) verificarea îndeplinirii cerinţelor de eligibilitate solicitate prin documentaţia de atribuire; 
 c) verificarea ofertelor prezentate din punct de vedere al modului în care acestea corespund 
cerinţelor minime din documentaţia de atribuire; 
 d) stabilirea ofertelor care nu îndeplinesc toate cerinţele din documentaţie şi care se declară 
respinse; 
 e) stabilirea ofertelor care îndeplinesc toate cerinţele din documentaţie şi care se declară 
admise; 
 f) verificarea în teren a imobilelor ofertate, cu întocmirea unui proces verbal de constatare 
pentru fiecare în parte; 
 g) stabilirea ofertei câştigătoare; 
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 h) elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire, în cazuri justificate; 
 i) elaborarea şi semnarea raportului procedurii şi înaintarea acestuia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Bacău pentru aprobare. 
 Art. 8. (1) Pe parcursul desfăşurării procedurii, membrii comisiei au obligaţia de a păstra 
confidenţialitatea asupra conţinutului documentelor depuse de ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea 
aduce atingere drepturilor legitime ale acestora. 
  (2) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a depune, înainte de şedinţa de 
începere a evaluării, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să 
respecte prevederile legale privind conflictul de interese şi prin care confirmă, totodată, că, în raport 
cu ofertanţii nu se află într-o astfel de situaţie. 
 PROCEDURA DE ACHIZIŢIE ŞI EVALUAREA OFERTELOR 

Art. 9. (1) În scopul asigurării transparenţei pentru procedura de atribuire a contractelor de 
achiziţie a imobilelor, se va asigura publicitatea astfel:  

a) Publicarea anunţului de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
imobile într-un cotidian local şi pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău;  

b) Transmiterea anunţului de achiziţe către cel puţin 3 agenţii imobiliare. 
 (2) Anunţul va conţine cel puţin: date despre bunul ce se doreşte a fi achiziţionat, locul de 

unde poate fi procurată documentaţia de atribuire, data limită pentru depunerea ofertelor (stabilită 
astfel încât ofertanţii să aibă cel puţin 10 zile de la data publicării anunţului în cotidianul local), 
numărul de  telefon şi persoana de contact de unde se pot obţine relaţii suplimentare. 

Art. 10. (1) Orice persoana fizică sau juridică care îl deţine în proprietate un imobil, înscris în 
regim de carte funciară, ce satisface cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire şi care doreşte 
să-l înstrăineze, are dreptul de a participa la procedură. 

(2) Oferta care este declarată câştigătoare trebuie să îndeplinească toate cerinţele din 
documentaţia de atribuire şi specificaţiile tehnice minime considerate obligatorii. 

(3) Autoritatea contractantă nu poate schimba, în procesul de evaluare a ofertelor, criteriul de 
atribuire, criteriile de ierarhizare sau factorii de evaluare stabiliţi în documentaţie. 

Art. 11. (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a deschide ofertele şi, după caz, alte 
documente prezentate de participant, la locul stabilit, la data şi ora precizate în anunţ. 

(2) Orice ofertant care a depus oferta are dreptul de a participa la şedinţa de deschidere. 
(3) Ofertele depuse după data limită, nu se deschid  şi se returnează către ofertant. 
(4) Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces verbal, în care sunt consemnate 

aspectele formale la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte, consemnându-se 
totodată lista documentelor depuse de fiecare în parte. 

(5) La întrunirile comisiei de evaluare, în scopul analizării ofertelor în detaliu, au dreptul de a 
participa numai membrii acesteia şi secretarul comisiei. 

(6) Comisia se va deplasa în teren pentru vizualizarea imobilelor din oferte, consemnând 
toate aspectele constatate într-un proces verbal de constatare. 

Art. 12. (1) După finalizarea etapei de evaluare a ofertelor, comisia va întocmi raportul 
procedurii, consemnând oferta câştigătoare şi-l va supune aprobării Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Bacău. 

(2) Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie a imobilului, aprobat de către 
Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, va fundamenta promovarea proiectului de hotărâre de 
consiliu judeţean privind aprobarea achiziţiei. 

(3) Secretarul comisiei va afişa, în trei zile lucrătoare, rezultatul evaluării, la sediul Consiliului 
Judeţean Bacău şi pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău. Anunţul va conţine elementele care au 
condus la declararea fiecărei oferte ca fiind câştigătoare/necâştigătoare. Ofertantului câştigător i se 
va comunica acest fapt şi în scris. 

 
 APROBAREA ACHIZIŢIEI 
 Art. 13. Pentru aprobarea achiziţiei imobilului, hotărârea de consiliu judeţean va conţine, cel 
puţin, prevederi privind:  
aprobarea achiziţiei imobilului, preţul acestuia şi modalităţile de plată (într-o singură tranşă sau în 
rate); 
mandatarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău să încheie contractul de vânzare – cumpărare, 
în numele Judeţului Bacău; 
referiri la suportarea cheltuielilor ocazionate de redactarea şi autentificarea contractului de vânzare-
cumpărare, precum şi a altor taxe care ţin de perfectarea tranzacţiei; 
includerea imobilului în domeniul public sau privat al Judeţului Bacău. 
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 INCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE – CUMPĂRARE 
 Art. 14. După aprobarea hotărârii de consiliu judeţean privind aprobarea achiziţiei imobilului, 
se vor efectua procedurile pentru încheierea în forma autentică a contractului de vânzare – 
cumpărare, de plată a preţului imobilului şi de înscriere a dreptului dobândit în regim de carte 
funciară. 
 
 Cap. III ACHIZIŢIA IMOBILELOR PRIN PROCEDURA NEGOCIERII DIRECTE 
 INIŢIEREA PROCEDURII 
 Art. 15. (1) Iniţierea achiziţiei prin procedura negocierii directe va fi făcută de către 
direcţiile/serviciile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău sau comisii numite prin 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău/hotărâri ale Consiliului Judeţean Bacău, prin 
întocmirea unui raport de fundamentare a necesităţii achiziţiei unui bun imobil, respectiv a unei 
construcţii, părţi de construcţie, construcţie şi teren aferent sau teren.  
  (2) În raportul de fundamentare se vor specifica în mod obligatoriu: 
destinaţia ce o va avea imobilul,  
elementele care să justifice necesitatea şi oportunitatea achiziţiei,  
motivul pentru care imobilul nu poate fi achiziţionat prin procedura achiziţiei publice.  
   (3) Raportul se înaintează, spre aprobare, Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău. 

Art. 16.  Achiziţia prin procedura negocierii directe va fi demarată condiţionat de: 
a) aprobarea achiziţiei imobilului şi procedura prin care se realizează această achiziţie prin 

hotărâre a Consiliului Judeţean Bacău; 
b) identificarea surselor de finanţare necesare achiziţiei; 
c) constituirea comisiei de lucru/de negociere. 
 

 DEMARAREA PROCEDURII 
 Art. 17.  Pentru demararea procedurii, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Bacău se va 
aproba:  
demararea procedurii de achiziţie a imobilului şi procedura prin care se realizează această achiziţie; 
destinaţia ce urmează a o avea acesta;  
identificarea surselor de finanţare necesare achiziţiei; 
mandatarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău să constituie comisia de lucru şi comisia de 
negociere a preţului, prin dispoziţie. 
aprobarea pragului valoric până la care comisia poate negocia cu vânzătorul. 
 
  CONSTITUIREA COMISIEI DE LUCRU  
 Art. 18. (1) Comisia de lucru se va constitui prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău, în următoarea componenţă: 
 Preşedinte, cu drept de vot; 
 Preşedinte supleant, cu drept de vot; 
 Doi membri; 
 Doi membri supleanţi; 
 Secretar; 
 Secretar supleant. 
  (2) Comisia de lucru are ca atribuţii verificarea în teren a bunului imobil, a 
documentelor de proprietate şi stării tehnice a acestuia. 
  (3) Comisia va întocmi un raport privind starea tehnică şi juridică a imobilului ce se 
doreşte a fi achiziţionat, şi va specifica dacă există acordul de principiu al proprietarului privind 
vânzarea şi dacă este oportună demararea procedurii de achiziţie a serviciilor de evaluare a 
imobilului. 
  (4) Raportul comisiei de lucru, aprobat de către Preşedintele Consiliului Judeţean 
Bacău, vor fundamenta promovarea proiectului de hotărâre de consiliu judeţean. 
 
 CONSTITUIREA COMISIEI DE NEGOCIERE 
 Art. 19. Comisia de negociere se va constitui prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău, în următoarea componenţă: 
 Preşedinte, cu drept de vot; 
 Preşedinte supleant, cu drept de vot; 
 Doi membri; 
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 Doi membri supleanţi; 
 Secretar; 
 Secretar supleant. 
 Art. 20. (1) Pe parcursul desfăşurării procedurii, membrii comisiei au obligaţia de a păstra 
confidenţialitatea asupra conţinutului documentelor depuse de ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea 
aduce atingere drepturilor legitime ale acestora. 
  (2) Membrii comisiei de negociere au obligaţia de a depune, înainte de şedinţa de 
negociere, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să respecte 
prevederile legale privind conflictul de interese şi prin care confirmă, totodată, că, în raport cu 
ofertanţii nu se află într-o astfel de situaţie. 
 Art. 21. (1) Comisia de negociere va negocia preţul cu proprietarul/proprietarii imobilului, 
nedepăşind pragul valoric stabilit prin hotărârea de consiliu judeţean, va elabora procesul verbal de 
negociere şi-l va supune aprobării Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău. 
  (2) Raportul procesului verbal de negociere, aprobat de către Preşedintele Consiliului 
Judeţean Bacău, va fundamenta promovarea proiectului de hotărâre de consiliu judeţean privind 
aprobarea achiziţiei. 
 
 APROBAREA ACHIZIŢIEI 
 Art. 22 Pentru aprobarea achiziţiei imobilului, hotărârea de consiliu judeţean va conţine, cel 
puţin, prevederi privind:  
aprobarea achiziţiei imobilului, preţul acestuia şi modalităţile de plată (într-o singură tranşă sau în 
rate); 
mandatarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău să încheie contractul de vânzare – cumpărare, 
în numele Judeţului Bacău; 
referiri la suportarea cheltuielilor ocazionate de redactarea şi autentificarea contractului de vânzare-
cumpărare, precum şi a altor taxe care ţin de perfectarea tranzacţiei; 
includerea imobilului în domeniul public sau privat al Judeţului Bacău. 
 
 INCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE – CUMPĂRARE 
 Art. 23. După aprobarea hotărârii de consiliu judeţean privind aprobarea achiziţiei imobilului, 
se vor efectua procedurile pentru încheierea în forma autentică a contractului de vânzare – 
cumpărare, de plată a preţului imobilului şi de înscriere a dreptului dobândit în regim de carte 
funciară. 

 
Cap IV DISPOZITII FINALE 
Art. 24. Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile legale în materie. 
 
 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu  
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

HOTĂRÂRE nr. 234 din 17 decembrie 2018 
privind aprobarea Planului anual de evoluţie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul  

“Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău” 

Consiliul Județean Bacău, întrunit în ședința extraordinară din luna decembrie 2018, 
 Având în vedere prevederile Directivei Consiliului European nr.1999/31/CE privind depozitarea 

deșeurilor, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind 

depozitarea deșeurilor, prevederile Ghidului Solicitantului , Axa prioritară 2- POS Mediu, Domeniul 

Major de Investiție 1 ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea 

infrastructurii de management al deșeurilor”, prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice 

nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 2, alin. (12), art. 6, 

alin. (3), art. 26, alin. (1), lit.”b” și alin. (8) din Legea privind serviciul de salubrizare a localităților nr. 

101/2006, cu modificările și completările ulterioare, Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Salubrizare Bacău, cu modificările și completările ulterioare, Documentul de poziție privind 

modul de implementare a proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul 

Bacău”, cu modificările și completările ulterioare, Contractul de finanțare nr.131826/11.04.2011, 

încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Bacău,  
 Văzând Expunerea de motive nr. 23060 din 12.12.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău, Raportul comun nr. 23061 din 12.12.2018 al Unităţii de Implementare a Proiectului „Sistem 

integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău” și al Direcției juridice și administrație 
publică locală, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău, 

 Ținând seama de adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, 

nr. 3710/27.11.2018 privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare 

actualizat pentru proiectul ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău”, 

înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 21594 din 28.11.2018,    

 În temeiul art. 91, alin. (2), lit.”b” și ”d”, alin. (2), lit.”d”, alin. (5), lit.a), pct.13, al art. 98 raportat 

la art. 45, alin. (2), lit.c) și art. 115, alin. (1), lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se aprobă Planul anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru 

proiectul ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău”, prevăzut în  Anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.       
 Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2019.   

 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei își încetează aplicabilitatea Planul de evoluție a 

taxelor și tarifelor ce a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.211/2010 privind 
aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evoluţie a 
tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor 
Solide în Judeţul Bacău".          

 Art. 4. Se împuterniceşte Dl. Sorin Brașoveanu, având calitatea de reprezentant al Județului 
Bacău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, 
să voteze în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre în adunarea generală a 
asociaţiei.            

 Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica persoanei nominalizate la art. 4, Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi adusă la 

cunoștință publică, în condițiile legii. 
 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu  
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
 Nr. 234 din 17.12.2018
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ANEXA la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 
                            nr. 234 din 17.12.2018 

 

Planul anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul ”Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” 
aplicabil dupa implementarea contribuţiei la economia circulara (1.01.2019) (de 5 ori/sapt in Mun 

Bacau, blocuri si cu puncte de colectare) 
 

ANUL 
taxa populaţie (lei/pers/luna) taxa agenţi economici 

Mun 
Bacau 

mediu urban fara 
mun Bacau 

mediu rural Mun. Bacau restul judeţului 

2019 15,89 14,27  6,82 15,89 14,99 

2020 16,90 15,21 7,54 16,90 15,94 
2021 17,11 15,35 7,74 17,11 16,09 
2022 17,32 15,49 7,95 17,32 16,24 
2023 17,54 15,64 8,16 17,54 16,38 
2024 17,76 15,78 8,38 17,76 16,54 
2025 17,98 15,92 8,61 17,98 16,69 
2026 18,20 16,07 8,99 18,20 16,84 
2027 18,43 16,22 9,39 18,43 17,00 
2028 18,66 16,37 9,64 18,66 17,15 
2029 18,89 16,52 9,91 18,89 17,31 
2030 19,12 16,67 10,18 19,12 17,47 
2031 19,36 16,82 10,46 19,36 17,64 
2032 19,61 16,98 10,75 19,61 17,80 
2033 19,79 17,14 10,85 19,79 17,96 
2034 19,97 17,29 10,95 19,97 18,13 
2035 20,16 17,45 11,05 20,16 18,30 
2036 20,35 17,62 11,15 20,35 18,47 
2037 20,54 17,78 11,25 20,54 18,64 
2038 20,73 17,94 11,36 20,73 18,81 
2039 20,93 18,11 11,46 20,93 18,99 
2040 21,12 18,28 11,57 21,12 19,17 
2041 21,32 18,45 11,67 21,32 19,34 

 

 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu  
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

HOTĂRÂRE nr. 244 din 17 decembrie 2018 
privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi de 
producţie, comerţ, prestări de servicii, stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi ale OMFP nr. 925/2017, pentru anul 2019 

Consiliul Judeţean Bacău întrunit în şedinţa ordinară din luna decembrie 2018; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale Titlului IV Capitolul II Venituri din activităţi independente, Secţiunea a 3-
a  Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit, punctul 8, din Hotărârea nr. 1/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi ale 
Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor 
independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi 
desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de 
servicii; 

Luând în considerare propunerile transmise de Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău prin adresa nr. BCG DEX 
5680/11.10.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Bacău sub nr. 18288/11.10.2018.  

Văzând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 22568 din 10.12.2018, 
Raportul Direcţiei economice şi managementul calităţii nr. 22570 din 10.12.2018 şi rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău; 

In temeiul art. 91, alin (1), lit.”f”, al art. 97, alin.(1) precum şi ale art. 115 alin.(1) lit.”c” din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se avizează favorabil Normele de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri 
din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, stabilite conform Legii nr 227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale OMFP nr. 925/2017, pentru anul 
2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Bacău, Administraţiei Judeţene 
a Finanţelor Publice Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.  

 
 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu  
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
 

Nr. 244 din 17.12.2018 
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ANEXA la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 
nr. 244 din 17.12.2018 

TABEL NORME DE VENIT 
 pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de 
servicii, stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare şi OMFP nr. 925/2017 
 

Nr. 
crt 

Denumirea activităţilor 
independente pentru care venitul 
net se poate determina pe baza 

normelor anuale de venit  

Codul şi denumirea activităţilor din 
Clasificarea activităţilor din economia 

naţională – CAEN Rev. 2 

NORMA DE 
VENIT 
pentru 

anul  2019 

1 Boiangerie - 1330: Finisarea materialelor textile 22800 

2 

Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun   

- 4711: Comerţ cu amănuntul în magazine  
nespecializate, cu vânzare predominantă 
de produse alimentare, băuturi şi tutun 

22800 

3 
Comert cu plante medicinale, 
seminte de legume, fructe si flori  

- 4622: Comerţ cu ridicata al florilor şi al 
plantelor 
- 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, 
plantelor şi seminţelor; comerţ cu 
amănuntul al animalelor de companie şi a 
hranei pentru acestea, în magazine 
specializate 
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse 
 

22800 

4 
Comert cu produse agricole si 
alimentare 

- 4721:Comerţ cu amănuntul al fructelor şi 
legumelor proaspete, în magazine 
specializate 
- 4724: Comerţ cu amănuntul al pâinii, 
produselor de patiserie şi produselor 
zaharoase, în magazine specializate 
- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor 
produse alimentare, în magazine 
specializate 
- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor 
alimentare, băuturilor şi produselor din 
tutun  efectuat prin standuri, chioşcuri şi 
pieţe  
4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse 

22800 

5 
Comert cu obiecte de uz casnic si 
unelte gospodaresti 

- 4649: Comerţ cu ridicata al altor bunuri de 
uz gospodăresc  
- 4751: Comerţ cu amănuntul al textilelor, în 
magazine specializate 
- 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor 
de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine specializate 
- 4753: Comerţ cu amănuntul al covoarelor, 
carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare 
de podea, în magazine specializate 
- 4754: Comerţ cu amănuntul al articolelor 
şi aparatelor electrocasnice, în magazine 
specializate 
- 4759: Comerţ cu amănuntul al mobilei, al 
articolelor de iluminat şi al articolelor de uz 
casnic n.c.a., în magazine specializate 
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse  

22800 

6 
Comert cu imbracaminte si 
incaltaminte noua si  uzata 

- 4642: Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei 
şi încălţămintei 
- 4771: Comerţ cu amănuntul al 
îmbrăcămintei, în magazine specializate 
- 4772: Comerţ cu amănuntul al 
încălţămintei şi articolelor din piele, în 

22800 
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Nr. 
crt 

Denumirea activităţilor 
independente pentru care venitul 
net se poate determina pe baza 

normelor anuale de venit  

Codul şi denumirea activităţilor din 
Clasificarea activităţilor din economia 

naţională – CAEN Rev. 2 

NORMA DE 
VENIT 
pentru 

anul  2019 

magazine specializate 
- 4779: Comerţ cu amănuntul al bunurilor 
de ocazie vândute prin magazine 
- 4782: Comerţ cu amănuntul al textilelor, 
îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin 
standuri, chioşcuri şi pieţe  

7 Comert cu ambalaje din sticla 

- 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor 
de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine specializate      
 - 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse 

22800 

8 
Comert cu casete audio-video, CD si 
DVD 

- 4763: Comerţ cu amănuntul al discurilor şi 
benzilor magnetice cu sau fără înregistrări 
audio/video în magazine specializate 
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse  

22800 

9 
Comert cu amanuntul al 
echipamentelor audio/video, in 
magazine specializate  

-4743: Comerţ cu amănuntul al 
echipamentelor audio/video în magazine 
specializate 

22800 

10 Comert cu animale si pasari vii 

- 4611: Intermedieri în comerţul cu materii 
prime agricole, animale vii, materii prime 
textile şi cu semifabricate 
- 4623: Comerţ cu ridicata al animalelor vii  
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse 

22800 

11 Comert cu lina, piei crude 

- 4624:Comerţ cu ridicata al blănurilor, 
pieilor brute şi al pieilor prelucrate 
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse 

22800 

12 Comercializare  de stuf 

- 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, 
plantelor şi seminţelor; comerţ cu 
amănuntul al animalelor de companie şi a 
hranei pentru acestea, în magazine 
specializate 

22800 

13 

Comercializarea cainilor si pisicilor 
de rasa, pasarilor ornamentale, 
broastelor testoase a  animalelor 
pentru blana si a altor animale de 
companie  inclusiv hrana specifica 
acestora  

- 4776 : Comerţ cu amănuntul al florilor, 
plantelor şi seminţelor; comerţ cu 
amănuntul al animalelor de companie şi a 
hranei pentru acestea, în magazine 
specializate 
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse 

22800 

14 

Comercializare flori 
naturale/artificiale  si confectionarea 
si/sau comercializare de aranjamente 
din flori naturale/artificiale 

- 2229: Fabricarea altor produse din 
material plastic 
-3299: Fabricarea altor produse 
manufacturiere n.c.a.                                                                     
- 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, 
plantelor şi seminţelor; comerţ cu 
amănuntul al animalelor de companie şi al 
hranei pentru acestea, în magazine 
specializate 
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse 

22800 

15 
Comercializare piese si accesorii 
pentru autovehicule 

- 4531: Comerţ cu ridicata de piese şi 
accesorii pentru autovehicule 
- 4532: Comerţ cu amănuntul de piese şi 
accesorii pentru autovehicule 

22800 
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Nr. 
crt 

Denumirea activităţilor 
independente pentru care venitul 
net se poate determina pe baza 

normelor anuale de venit  

Codul şi denumirea activităţilor din 
Clasificarea activităţilor din economia 

naţională – CAEN Rev. 2 

NORMA DE 
VENIT 
pentru 

anul  2019 

16 
Confectionare si/sau comercializare 
de incaltaminte 

- 1520: Fabricarea încălţămintei 
- 4772: Comerţ cu amănuntul al 
încălţămintei şi articolelor din piele, în 
magazine specializate  
- 4782: Comerţ cu amănuntul al textilelor, 
îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin 
standuri, chioşcuri şi pieţe  
 

22800 

17 

Confectionare, comercializare  si/sau 
reparare de obiecte din lemn, fire 
textile, materiale textile, deseuri, 
textile, piele, plastic, ceramica, 
aluminiu, cupru, sarma, cauciuc, 
sticla, fibra de sticla,  hirtie, papura, 
nuiele, trestie, paie, iasca, foi de 
porumb, ceara, os, sfoara, pluta, stuf 

- 1392: Fabricarea de articole confecţionate 
din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi 
lenjeriei de corp) 
- 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, 
sfori şi plase 
- 1395: Fabricarea de textile neţesute şi 
articole din acestea, cu excepţia confecţiilor 
de îmbrăcăminte 
- 1399: Fabricarea altor articole textile 
n.c.a.              - 1411: Fabricarea articolelor 
de îmbrăcăminte din piele 
- 1431: Fabricarea prin tricotare sau 
croşetare a ciorapilor şi articolelor de 
galanterie 
- 1439: Fabricarea prin tricotare sau 
croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 
- 1621: Fabricarea de furnire şi a panourilor 
din lemn 
- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; 
fabricarea articolelor din plută, paie şi din 
alte materiale vegetale împletite 
- 1729: Fabricarea altor articole din hârtie şi 
carton  
- 2219: Fabricarea altor produse din 
cauciuc  
- 2223: Fabricarea articolelor din material 
plastic pentru construcţii 
- 2229: Fabricarea altor produse din 
material plastic 
- 2313: Fabricarea articolelor din sticlă 
- 2319: Fabricarea de sticlărie tehnică 
- 2342: Fabricarea de obiecte sanitare din 
ceramică 
- 2511: Fabricarea de construcţii metalice şi 
părţi componente ale structurilor metalice  
- 2512: Fabricarea de uşi şi ferestre din 
metal  
- 2593: Fabricarea articolelor din fire 
metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 
- 2599: Fabricarea altor articole din metal 
n.c.a. 
- 4751: Comerţ cu amănuntul al textilelor, în 
magazine specializate 
- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri 
noi, în magazine specializate 
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse 
- 9523:Repararea încălţămintei şi a 
articolelor din piele 
- 9524: Repararea mobilei şi a furniturilor 
casnice 
- 9529: Repararea articolelor de uz 
personal şi gospodăresc n.c.a. 

22800 
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18 
Confectionare si/sau reparatii obiecte 
de uz casnic, gospodaresc si 
ornamental 

- 1722: Fabricarea produselor de uz 
gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau 
carton 
- 2341: Fabricarea articolelor ceramice 
pentru uz gospodăresc şi ornamental 
- 9521: Repararea aparatelor electronice de 
uz casnic 
- 9522: Repararea dispozitivelor de uz 
gospodăresc şi a echipamentelor pentru 
casă şi gradină 
- 9529: Repararea articolelor de uz 
personal şi gospodăresc n.c.a. 

22800 

19 
Confectionare si/sau comercializare 
garnituri pentru etansare 

- 2219: Fabricarea altor produse din 
cauciuc 
- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri 
noi, în magazine specializate 

22800 

20 
Confectionare si/sau comercializare 
obiecte metalice si de mecanica fina 

- 2511: Fabricarea de construcţii metalice şi 
părţi componente ale structurilor metalice 
- 2512: Fabricarea de uşi şi ferestre din 
metal 
- 2571: Fabricarea produselor de tăiat 
- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie 
- 2573: Fabricarea uneltelor  
- 2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi 
alte articole filetate: fabricarea de nituri şi 
şaibe 
- 2599: Fabricarea altor articole din metal 
n.c.a. 
- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri 
noi, în magazine specializate 
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse 

22800 

21 

Confectionare si/sau comercializare 
obiecte  din beton, ciment, marmura, 
piatra, ipsos, argila, caramizi, tigle, 
valatuci si din alte materiale si/sau 
produse pentru constructii 

- 2332: Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi 
altor produse pentru construcţii din argilă 
arsă 
- 2361: Fabricarea produselor din beton 
pentru construcţii 
- 2362: Fabricarea produselor din ipsos 
pentru construcţii 
- 2369: Fabricarea altor articole din beton, 
ciment şi ipsos 
- 2370: Tăierea, fasonarea şi finisarea 
pietrei  
- 4673: Comerţ cu ridicata al materialului 
lemnos şi al materialelor de construcţii şi 
echipamentelor sanitare 
- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri 
noi, în magazine specializate 
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse 

22800 

22 
Confectionare si/sau comercializare 
hamuri si harnasamente 

- 1512: Fabricarea articolelor de voiaj şi 
marochinărie şi a articolelor de 
harnaşament  
- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri 
noi, în magazine specializate 
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse  

22800 

23 
Confectionare si/sau reparare 
obiecte din blana si cojocarie  

- 1420: Fabricarea articolelor din blană  
-9529: Repararea articolelor de uz personal 
şi gospodăresc n.c.a. 

22800 
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24 
Confectionare si/sau reparare bijuterii 
din metale si pietre pretioase  

- 3212: Fabricarea bijuteriilor şi articolelor 
similare din metale şi pietre preţioase 
- 9525: Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 

22800 

25 
Confectionare si/sau comercializare 
gablonturi, martisoare si felicitari 

- 3213: Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi 
articole similare 
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse 

22800 

26 
Confectionare si/sau comercializare 
de palarii, sepci si/sau articole de 
ceaprazarie 

-1392: Fabricarea de articole confecţionate 
din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi 
lenjeriei de corp) 
- 1399: Fabricarea altor articole textile 
n.c.a. 
-1419: Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.  
- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri 
noi, în magazine specializate 
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse 

22800 

27 
Confectionare si/sau comercializare 
rame,incadrari tablouri si oglinzi 

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; 
fabricarea articolelor din plută, paie şi din 
alte materiale vegetale împletite 
- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri 
noi, în magazine specializate 
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse 

22800 

28 
Confectionare si/sau reparatii articole 
de marochinarie si de voiaj de orice 
fel 

- 1512 : Fabricarea articolelor de voiaj şi 
marochinărie şi a articolelor de 
harnaşament 
- 9523: Repararea încălţămintei şi a 
articolelor din piele 

22800 

29 
Confectionare, acordari si/sau 
reparatii de instrumente muzicale 

- 3220: Fabricarea instrumentelor muzicale 
- 9529: Repararea articolelor de uz 
personal şi gospodăresc n.c.a  

22800 

30 
Confectionare si/sau comercializare 
de maturi si perii  

- 3291: Fabricarea măturilor şi periilor 
- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri 
noi, în magazine specializate 
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse 

22800 

31 
Confectionare si/sau comercializare 
de unelte de pescuit  

- 3230: Fabricarea articolelor pentru sport  
- 3299: Fabricarea altor produse 
manufacturiere n.c.a. 
- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri 
noi, în magazine specializate 
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse 

22800 

32 
Confectionare, comercializare si/sau 
reparatii ambarcatiuni 

- 3011: Construcţia de nave şi structuri 
plutitoare 
- 3012: Construcţia de ambarcaţiuni 
sportive şi de agrement 
- 3315: Repararea şi întreţinerea navelor şi 
bărcilor 

22800 

33 Copiere acte 

- 1812: Alte activităţi de tipărire n.c.a.  
- 8219: Activităţi de fotocopiere, de 
pregătire a documentelor şi alte activităţi 
specializate de secretariat 

22800 

34 
Cresterea si/sau comercializarea cu 
pesti exotici si accesorii de 
acvaristica, inclusiv hrana specifica 

- 0321: Acvacultură maritimă 
- 0322: Acvacultură în ape dulci 
- 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, 
plantelor şi seminţelor; comerţ cu 
amănuntul al animalelor de companie şi a 

22800 
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hranei pentru acestea, în magazine 
specializate 
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse 

35 Croitorie, Corsetarie 

- 1412: Fabricarea de articole de 
îmbrăcăminte pentru lucru  
- 1413: Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 
- 1414: Fabricarea de articole de lenjerie de 
corp 
-1419: Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 
- 9529: Repararea articolelor de uz 
personal şi gospodăresc n.c.a 

22800 

36 Dactilografiere si stenografiere 

- 8211: Activităţi combinate de secretariat.  
-8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire 
a documentelor şi alte activităţi specializate 
de secretariat  
- 8299: Alte activităţi de servicii suport 
pentru întreprinderi n.c.a. 

22800 

37 Daracit si/sau toarcere 
- 1310: Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor 
textile  
- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a. 

22800 

38 
Demontare (dezasamblare) de 
autovehicule si comercializare piese 
auto uzate 

- 3831: Demontarea (dezasamblarea) 
maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz 
pentru recuperarea materialelor 
- 4677: Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi 
resturilor  

22800 

39 Dogarie  
- 1624: Fabricarea ambalajelor din lemn  
- 9529: Repararea articolelor de uz 
personal şi gospodăresc n.c.a. 

22800 

40 Dresura de animale 

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea 
animalelor  
- 9329: Alte activităţi recreative şi distractive 
n.c.a 
- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a. 

22800 

41 
Dulgherie, tamplarie si 
comercializare de barne, grinzi 
suporti pentru constructii 

- 1623: Fabricarea altor elemente de 
dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 
- 4332: Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

22800 

42 
Extractia si comercializarea pietrei, 
pietrisului, nisipului, argilei 

- 0811: Extracţia pietrei ornamentale şi a 
pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei 
calcaroase, gipsului, cretei şi a ardeziei 
- 0812: Extracţia pietrişului şi nisipului; 
extracţia argilei şi caolinului 

22800 

43 
Fabricarea produselor lactate si 
branzeturilor 

- 1051: Fabricarea produselor lactate şi a 
brânzeturilor 

22800 

44 Fantanerie 

- 3600: Captarea, tratarea şi distribuţia apei 
- 4221: Lucrări de construcţii a proiectelor 
utilitare pentru fluide 
- 4313: Lucrări de foraj şi sondaj pentru 
construcţii  
- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii 
n.c.a. 

22800 

45 Fierarie – potcovarie 

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea 
animalelor 
- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie 
- 2573: Fabricarea uneltelor  
- 2599: Fabricarea altor articole din metal 
n.c.a 
- 3311: Repararea articolelor fabricate din 

22800 
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46 
Fotografiere, fotocopiere si 
fotoceramica 

- 7420: Activităţi fotografice 
- 8219: Activităţi de fotocopiere, de 
pregătire a documentelor şi alte activităţi 
specializate de secretariat  

22800 

47 
Instalare , montare, reparare, 
inchiriere de aparate de masura si 
control 

- 3320: Instalarea maşinilor şi 
echipamentelor industriale 
-9522: Repararea dispozitivelor de uz 
gospodăresc şi a echipamentelor pentru 
casă şi grădină 
- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a. 

22800 

48 

Inchiriere de biciclete, motoscutere, 
mijloace de transport auto si pe apa, 
parapante, ski-jet-uri si material 
sportiv 

-7721: Activităţi de închiriere şi leasing cu 
bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 
-7729: Activităţi de închiriere şi leasing cu 
alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 

22800 

49 
Inchiriere de cort si/sau vesela de 
rochii de gala, de mireasa si pentru 
diferite ocazii 

-7721: Activităţi de închiriere şi leasing cu 
bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 
-7729: Activităţi de închiriere şi leasing cu 
alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 

22800 

50 
Inchirieri  de casete audio-video, CD 
si DVD 

- 7722: Închirierea de casete video şi 
discuri (CD-uri, DVD-uri) 

22800 

51 Inchiriere de camere in scop turistic 

- 5510: Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 
similare 
- 5520: Facilităţi de cazare pentru vacanţe 
şi perioade de scurtă durată  
- 5590: Alte servicii de cazare  
 

22800 

52 
Intretinere si reparare  si/sau 
reconditionare autovehicole si utilaje 
agricole, inclusiv piese auto 

- 3312: Repararea maşinilor 
- 3317: Repararea şi întreţinerea altor 
echipamente de transport n.c.a.  
- 4520: Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

22800 

53 Intermedieri in turism 
- 7911: Activităţi ale agenţiilor turistice   
- 7990: Alte servicii de rezervare şi 
asistenţă turistică 

22800 

54 Lacatuserie  

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală 
- 2573: Fabricarea uneltelor 
- 2599: Fabricarea altor articole din metal 
n.c.a.  
- 8020: Activităţi de servicii privind 
sistemele de securizare  

22800 

55 Legare de carti - 1814: Legătorie şi servicii conexe 22800 

56 Lucrari de excavare 
- 4312: Lucrări de pregătire a terenului 
- 4313 : Lucrări de foraj şi sondaj pentru 
construcţii 

22800 

57 
Organizare de cursuri sportive , de 
activitati de intretinere si 
infrumusetare fizica 

- 9313: Activităţi ale centrelor de fitness 
- 9319: Alte activităţi sportive 
- 9329: Alte activităţi recreative şi distractive 
n.c.a. 
- 9604: Activităţi de întreţinere corporală 

22800 

58 
Organizare de activitati distractive in 
discoteci, distractii populare si zodiac 
cu papaagal 

- 9321: Bâlciuri şi parcuri de distracţii 
- 9329: Alte activităţi recreative şi distractive 
n.c.a. 

22800 

59 
Producerea si/sau comercializarea 
produselor de panificatie , patiserie, 
gogoserie, covrigarie, cofetarie 

- 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea 
prăjiturilor şi a produselor proaspete de 
patiserie 
- 1072: Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; 
fabricarea prăjiturilor şi produselor 
conservate de patiserie 

22800 
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- 4724: Comerţ cu amănuntul al pâinii, 
produselor de patiserie şi a produselor 
zaharoase, în magazine specializate 
- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor 
produse alimentare, în magazine 
specializate 
- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor 
alimentare, băuturilor şi produselor din 
tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi 
pieţe 

60 
Prelucrare piei, prepararea si 
vopsirea blanurilor 

- 1511: Tăbăcirea şi finisarea pieilor; 
prepararea şi vopsirea blănurilor 
 

22800 

61 Prepararea carbunelui din lemn 

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn, 
fabricarea articolelor din plută, paie, şi din 
alte materiale vegetale împletite 
- 1910: Fabricarea produselor de cocserie  
- 2014: Fabricarea altor produse chimice 
organice, de bază          

22800 

62 
Producere si/sau comercializare de 
var 

- 2352: Fabricarea varului şi ipsosului - 
4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse 

22800 

63 
Producere si/sau reparare de cazane 
si caldari 

- 2521: Producţia de radiatoare şi cazane 
pentru încălzire centrală 
- 2591: Fabricarea de recipienţi, containere 
şi alte produse similare din oţel  
- 2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din 
metal 
- 2893:Fabricarea utilajelor pentru 
prelucrarea produselor alimentare, 
băuturilor şi tutunului 
-9522: Repararea dispozitivelor de uz 
gospodăresc şi a echipamentelor pentru 
casă şi grădină 

22800 

64 
Producere si/sau comercializare 
articole de feronerie 

- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie 
- 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor 
de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine specializate 

22800 

65 

Producere si/sau comercializare 
floricele de porumb, castane prajite, 
porumb fiert, seminte  prajite de 
floarea-soarelui si dovleac, dovleac 
copt, vata de zahar, bors 

- 1082: Fabricarea produselor din cacao, a 
ciocolatei şi a produselor zaharoase  
- 1089: Fabricarea altor produse alimentare 
n.c.a. 
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse 

22800 

66 
Producere si/sau comercializare 
inghetata, gemuri marmelade, jeleuri 
si conservare a fructelor prin uscare 

- 1039: Prelucrarea şi conservarea fructelor 
şi legumelor n.c.a. 
- 1052: Fabricarea îngheţatei 
- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor 
produse alimentare, în magazine 
specializate 
- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor 
alimentare, băuturilor şi produselor din 
tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi 
pieţe 

22800 

67 
Producere si/sau comercializare de 
paste fainoase: macaroane, 
spaghete, taitei 

- 1073: Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, 
cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase 
similare 
- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor 
produse alimentare, în magazine 
specializate 

22800 
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- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor 
alimentare, băuturilor şi produselor din 
tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi 
pieţe 

68 
Producere si/sau comercializare de 
obiecte de artizanat 

- 1320: Producţia de ţesături  
- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; 
fabricarea articolelor din plută, paie şi din 
alte materiale vegetale împletite 
- 2341: Fabricarea articolelor ceramice 
pentru uz gospodăresc şi ornamental 
- 3299: Fabricarea altor produse 
manufacturiere n.c.a. 
- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri 
noi, în magazine specializate 
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse  

22800 

69 
Producere si/sau comercializare de 
franghii, sfori si snururi, din fibre sau 
fasii textile 

- 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, 
sfori şi plase 
- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri 
noi, în magazine specializate 
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse  

22800 

70 

Producere, comercializare si/sau 
reparare de mobila inclusiv de 
scaune, banchete, fotolii, canapele, 
mese, dulapuri 

- 3102: Fabricarea de mobilă pentru 
bucătării 
- 3103: Fabricarea de saltele şi somiere 
- 3109: Fabricarea de mobilă n.c.a. 
- 4759: Comerţ cu amănuntul al mobilei, al 
articolelor de iluminat şi al articolelor de uz 
casnic n.c.a. în magazine specializate 
- 9524: Repararea mobilei şi a furniturilor 
casnice 

22800 

71 
Productie, comercializare si/sau 
reparare jocuri si jucarii 

- 3240: Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 
- 4765: Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi 
jucăriilor în magazine specializate 
- 9529: Repararea articolelor de uz 
personal şi gospodăresc n.c.a. 

22800 

72 
Producere si/sau comercializare de 
coloranti, esente alimentare, 
condimente  si ingrediente 

- 1084: Fabricarea condimentelor şi 
ingredientelor 
- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor 
produse alimentare, în magazine 
specializate 

22800 

73 
Paza si ingrijirea animalelor, inclusiv 
in stani sau cirezi 

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea 
animalelor 

22800 

74 Pescuit si comercializare de peste 

- 0311: Pescuitul maritim 
- 0312: Pescuitul în ape dulci 
- 4638: Comerţ cu ridicata specializat al 
altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi 
moluşte 
- 4723: Comerţ cu amănuntul al peştelui, 
crustaceelor şi moluştelor, în magazine 
specializate 

22800 

75 
Reparare brichete, montat supapa si 
umplere cu gaz 

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz 
gospodăresc şi a echipamentelor pentru 
casă şi grădină 
- 9529: Repararea articolelor de uz 
personal şi gospodăresc n.c.a. 

22800 

76 
Reparare ceasuri, bijuterii, stilouri, 
umbrele, ochelari 

- 9525: Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 
- 9529: Repararea articolelor de uz 
personal şi gospodăresc n.c.a. 

22800 

77 Reparare aparate foto, radio, TV, - 3312: Repararea maşinilor  22800 
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calculatoare, masini de scris, 
cantare, telefoane, echipamente de 
comunicatii, alte aparate electronice 
de uz casnic, inclusiv frigidere, 
aragaze, masini de spalat, alte 
dispozitive si echipamente pentru 
casa si gradina 

- 3319: Repararea altor echipamente 
- 3313: Repararea echipamentelor 
electronice şi optice 
- 9511: Repararea calculatoarelor şi a 
echipamentelor periferice 
- 9512: Repararea echipamentelor de 
comunicaţii 
- 9521: Repararea aparatelor electronice de 
uz casnic 
-9522: Repararea dispozitivelor de uz 
gospodăresc şi a echipamentelor pentru 
casă şi grădină 
- 9529: Repararea articolelor de uz 
personal şi gospodăresc n.c.a. 

78 Reparare si intretinere moto, velo 

- 4540: Comerţ cu motociclete, piese şi 
accesorii aferente; întreţinerea şi repararea 
motocicletelor 
- 9529: Repararea articolelor de uz 
personal şi gospodăresc n.c.a.  

22800 

79 
Reparare  si reconditionare 
incaltaminte 

- 9523: Repararea încălţămintei şi a 
articolelor din piele  

22800 

80 
Reparare si/sau intretinere 
ascensoare de persoane si de 
marfuri 

- 3317: Repararea şi întreţinerea altor 
echipamente de transport n.c.a. 
- 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru 
construcţii 

22800 

81 
Rotarie si/sau executare de caroserii 
din lemn 

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; 
fabricarea articolelor din plută, paie şi din 
alte materiale vegetale împletite  
- 3099: Fabricarea altor mijloace de 
transport n.c.a. 
- 3299: Fabricarea altor produse 
manufacturiere n.c.a. 

22800 

82 Servicii de batut porumb cu masina 
- 0161: Activităţi auxiliare pentru producţia 
vegetală 
 - 0163: Activităţi după recoltare 

22800 

83 Servicii de afumare carne si slanina 
- 1011: Prelucrarea şi conservarea cărnii 
- 1013: Fabricarea produselor din carne 
(inclusiv din carne de pasăre)  

22800 

84 
Servicii de amplasare de corturi, 
rulote si altele  

- 5530: Parcuri pentru rulote, campinguri şi 
tabere 

22800 

85 Servicii de cantarire - 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a. 22800 

86 
Servicii de formatare si incarcare 
baterii auto, acumulatori si pile 
electrice 

- 2720: Fabricarea de acumulatori şi baterii 
- 3314: Repararea echipamentelor electrice 
- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a. 

22800 

87 
Servicii executate de proprietarii de 
cazane pentru fabricat rachiuri 
naturale 

- 1101: Distilarea, rafinarea şi mixarea 
băuturilor alcoolice 
- 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, 
obţinute prin fermentare 

22800 

88 
Servicii de strungarie , frezare, 
alezare 

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală 
- 2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din 
metal    
- 2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi 
alte articole filetate: fabricarea de nituri şi 
şaibe 

22800 

89 Servicii de incarcat stingatoare   

- 2829: Fabricarea altor maşini şi utilaje de 
utilizare generală n.c.a.  
- 8425: Activităţi de luptă împotriva 
incendiilor şi de prevenire a acestora  
- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a. 

22800 
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90 
Servicii executate pentru instalatii de 
apa, gaz, incalzire termica canal, 
electricitate, izolatii la constructii 

- 4321: Lucrări de instalaţii electrice 
- 4322: Lucrări de instalaţii sanitare, de 
încălzire şi de aer condiţionat 
- 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru 
construcţii 
- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii 
n.c.a. 
- 9522: Repararea dispozitivelor de uz 
gospodăresc şi a echipamentelor pentru 
casă şi grădină 
- 9529: Repararea articolelor de uz 
personal şi gospodăresc n.c.a. 

22800 

91 Servicii de incarcat sifoane 
- 1107: Producţia de băuturi răcoritoare 
nealcoolice; producţia de ape minerale şi 
alte ape îmbuteliate 

22800 

92 Servicii de incubare oua 
-  0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea 
animalelor 

22800 

93 
Servicii de reproductie si selectie in 
cresterea animalelor 

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea 
animalelor 

22800 

94 Servicii executate de ipsosari - 4331: Lucrări de ipsoserie  22800 

95 Servicii executate de lustragii 
- 8129: Alte activităţi de curăţenie    
- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a. 

22800 

96 
Servicii executate de tehnicieni 
veterinari 

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea 
animalelor 
- 7500: Activităţi veterinare 

22800 

97 
Servicii de frizerie, coafura, 
cosmetica. manichiura, pedichiura , 
masaj 

- 9602: Coafură şi alte activităţi de 
înfrumuseţare  
- 9604: Activităţi de întreţinere corporală 

22800 

98 Servicii executate de macelari - 1011: Prelucrarea şi conservarea cărnii 22800 

99 Servicii de morarit si urluit 
- 1061: Fabricarea produselor de morărit 
- 1091: Fabricarea preparatelor pentru 
hrana animalelor de fermă 

22800 

100 
Servicii executate de mozaicari, 
faiantari, parchetari, zidari, zugravi, 
geamgii 

- 4120: Lucrări de construcţii a clădirilor 
rezidenţiale şi nerezidenţiale  
- 4333: Lucrări de pardosire şi placare a 
pereţilor 
- 4334: Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi 
montări de geamuri 
- 4339: Alte lucrări de finisare 
- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii 
n.c.a. 

22800 

101 
Servicii de intretinere si curatare a 
cladirilor, inclusiv menaj casnic 

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii 
n.c.a. 
- 8121: Activităţi generale de curăţenie a 
clădirilor 
- 8122: Activităţi specializate de curăţenie 
- 8129: Alte activităţi de curăţenie  

22800 

102 
Servicii  de tinichigerie (fara auto) 
inclusiv cele pentru invelirea  cu 
tabla, tigla, sita a constructiilor 

 - 2562: Operaţiuni de mecanică generală 
- 4391: Lucrări de învelitori, şarpante şi 
terase la construcţii 

22800 

103 
Servicii de dezinfectie, dezinsectie si 
deratizare 

- 3700: Colectarea şi epurarea apelor uzate 
- 3900: Activităţi şi servicii de 
decontaminare 
 - 8129: Alte activităţi de curăţenie 

22800 

104 Servicii executate de meditatori - 8559: Alte forme de invăţământ n.c.a. 22800 

105 
Servicii executate de organizatori de 
expozitii si spectacole 

- 8230: Activităţi de organizare a 
expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 
- 9002: Activităţi suport pentru interpretarea 
artistică (spectacole) 

22800 
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- 9004: Activităţi de gestionare a sălilor de 
spectacole 

106 
Servicii de plisat, gofrat, ajurat, 
stopari 

- 1330: Finisarea materialelor textile 
- 9529: Repararea articolelor de uz 
personal şi gospodăresc n.c.a.  
-9609: Alte activităţi de servicii n.c.a. 

22800 

107 Servicii executate cu pive 

- 1395: Fabricarea de textile neţesute şi 
articole din acestea, cu excepţia confecţiilor 
de îmbrăcăminte  
- 1396: Fabricarea de articole tehnice şi 
industriale din textile 
-9609: Alte activităţi de servicii n.c.a. 

22800 

108 
Servicii de presare metale la rece, 
bobinare 

- 2431: Tragere la rece a barelor 
- 2432: Laminare la rece a benzilor înguste 
- 2433: Producţia de profile obţinute la rece 
- 2434: Trefilarea firelor la rece  
- 2445: Producţia altor metale neferoase 
- 2550: Fabricarea produselor metalice 
obţinute prin deformare plastică; metalurgia 
pulberilor 
- 2593: Fabricarea articolelor din fire 
metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 
- 2711: Fabricarea motoarelor, 
generatoarelor şi transformatoarelor 
electrice 
- 3314: Repararea echipamentelor electrice 

22800 

109 Servicii executate cu ulenite 
- 1041: Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 
- 2053: Fabricarea uleiurilor esenţiale 

22800 

110 Servicii executate de bucatari 
- 1085: Fabricarea de mâncăruri preparate   
- 5629: Alte activităţi de alimentaţie n.c.a. 

22800 

111 Servicii de pompe funebre 
- 9603: Activităţi de pompe funebre şi 
similare 

22800 

112 Servicii executate de instructorii auto - 8553: Şcoli de conducere (pilotaj) 22800 

113 
Servicii executate in agriculatura, 
manual sau cu mijloace mecanice 

- 0161: Activităţi auxiliare pentru producţia 
vegetală 

22800 

114 
Servicii executate de rectificatori, 
sculeri, matriteri, sudori, machestisti, 
fierari-betonisti, tinichigii 

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală 
- 2573: Fabricarea uneltelor 
- 2591: Fabricarea de recipienţi, containere 
şi alte produse similare din oţel 
- 2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din 
metal 
- 2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi 
alte articole filetate: fabricarea de nituri şi 
şaibe 
- 2599: Fabricarea altor articole din metal 
n.c.a. 

22800 

115 
Servicii executate de sobari, de 
teracotari  cosari 

- 2331: Fabricarea plăcilor şi dalelor din 
ceramică 
- 4322: Lucrări de instalaţii sanitare, de 
încălzire şi de aer condiţionat 
- 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru 
construcţii 
- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii 
n.c.a. 
- 8122: Activităţi specializate de curăţenie 
- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a. 

22800 

116 
Servicii de spalatorie  si curatatorie a 
produselor din textile si din blanuri 

- 9601: Spălarea şi curăţarea (uscată) 
articolelor textile şi a produselor din blană 

22800 

117 
Servicii de tinichigerie, vopsitorie, 
electricitate auto, spalatorie auto, 

- 3312: Repararea maşinilor 
- 4520: Întreţinerea şi repararea 

22800 
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lustruire si ceruire auto autovehiculelor, 
- 8122: Activităţi specializate de curăţenie 

118 
Servicii de vinzare ziare, reviste si 
carti 

- 4761: Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în 
magazine specializate 
- 4762: Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi 
articolelor de papetărie, în magazine 
specializate 
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe al altor produse 
- 4799:  Comerţ cu amanuntul  efectuat în 
afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor 
şi pieţelor 
 

22800 

119 
Servicii de supraveghere si ingrijire 
copii sau alte persoane aflate la 
nevoie 

- 8891: Activităţi de îngrijire zilnică pentru 
copii 
- 8899: Alte activităţi de asistenţă socială, 
fără cazare n.c.a. 
- 8810: Activităţi de asistenţă socială, fără 
cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane 
aflate în incapacitate de a se îngriji singure 

22800 

120 

Servicii executate in domeniul 
informaticii, altele decat cele care 
genereaza drepturi de autor sau 
drepturi conexe drepturilor de autor  

- 6202: Activităţi de consultanţă în  
tehnologia informaţiei 
 
- 6203: Activităţi de management (gestiune 
şi exploatare) a mijloacelor de calcul 
 

22800 

121 
Taiat lemne cu  fereastrau portabil 
sau circular 

-1610: Tăierea şi rindeluirea lemnului 
- 1629: Fabricarea altor produse din lemn;  

22800 

122 Taiere si slefuire piatra 
- 2370: Tăierea, fasonarea şi finisarea 
pietrei 

22800 

123 Tesut covoare , presuri - 1393: Fabricarea de covoare şi mochete 22800 

124 Tescuire 

- 1032: Fabricarea sucurilor de fructe şi 
legume 
- 1102: Fabricarea vinurilor din struguri 
- 1103: Fabricarea cidrului şi a altor vinuri 
din fructe 
- 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, 
obţinute prin fermentare 

22800 

125 Tocilarie 

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală 
- 9529: Repararea articolelor de uz 
personal şi gospodăresc n.c.a. 
 -9609: Alte activităţi de servicii n.c.a. 

22800 

126 
Transporturi de marfuri si persoane, 
inclusiv mijloace de transport cu 
tractiune animala  

- 4941: Transporturi rutiere mărfuri 
- 5221: Activităţi de servicii anexe pentru 
transporturi  terestre   

22800 

127 
Transport auto cu taxiuri pentru 
marfuri si persoane, mai putin cea 
efectuata in regim de maxi-taxi  

- 4932 : Transporturi cu taxiuri 22800 

128 
Transport uri de pasageri si/sau 
marfa pe cai navigabile interioare 

- 5030: Transportul de pasageri pe căi 
navigabile interioare 
- 5040: Transportul de marfă pe căi 
navigabile interioare 

22800 

129 Vulcanizare 

- 2211:  Fabricarea anvelopelor şi a 
camerelor de aer; reşaparea şi refacerea 
anvelopelor 
- 4520: Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor 

22800 

130 
 

Vopsire, emailare si cositorie - 2561: Tratarea şi acoperirea metalelor 22800 
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NOTĂ: 
1. Se va aplica norma de venit de la locul desfăşurării activităţii. 
2. Conform prevederilor art. 69 alin. (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal norma de 

venit pentru fiecare activitate independentă nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulţit cu 12 (adică 1900 lei/lună-
conform HG nr. 846/2017) 

3. Limitarea de la pct. 2 se aplică şi în cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei 
asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind stabilită pentru fiecare membru asociat. 

4. În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate independentă, care generează 
venituri din activităti independente, altele decât venituri din profesii liberale si din drepturi de 
proprietate intelectuală, pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei 
activităţi se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfăşurată 
activitatea respectivă. 

5. Dacă un contribuabil desfăşoară două sau mai multe activităţi care generează venituri din 
activităti independente, altele decât venituri din profesii liberale si din drepturi de proprietate 
intelectuală, venitul net din aceste activităţi se stabileşte  prin însumarea nivelului normelor de venit 
corespunzătoare fiecărei activităţi. 

6. În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate care se regaseste in Nomenclatorul 
activitatilor pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit, şi o altă activitate 
independentă, venitul net anual se va determina pe baza contabilităţii în partidă simplă, conform art. 
68. 

7. Menţionăm că Nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se poate determina pe 
baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizează venituri 
comerciale, a fost aprobat prin OMFP nr. 925/2017. 
 
COEFICIENŢII DE CORECŢIE A NORMELOR DE VENIT – MAJORARE 
 În conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, normele de venit pentru anul 2019SE MAJOREAZĂ  astfel: 
 1. Activitatea pentru care este autorizata persoana fizica sau  Intreprinderea Individuala se 
desfasoara cu personal incadrat cu contract individual de munca - 30 % - pentru fiecare salariat  
 2. Activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fara personalitate juridica - Norma de venit 
este stabilita pentru fiecare membru asociat 
 3. Contribuabilul desfasoara doua sau mai multe activitati care se regasesc in  Nomenclator - 
Venitul net reprezinta suma cuantumului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati 
 5. Forta motrica utilizata de meseriasi: 
 25% - forta motrica de pana la 3 c.p.; 
 50% - forta motrica de la 3 la 5 c.p.; 
 75% - forta motrica peste 5 c.p. . 
 
COEFICIENŢII DE CORECŢIE A NORMELOR DE VENIT – REDUCERE 
 În conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, normele de venit pentru anul 2019 SE REDUC astfel: 
  1. Vadul comercial si clientela : 
 10% - pentru contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în municipiile Onesti si Moinesti; 
 20% - pentru contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în oraşele Buhusi, Comanesti, 
Tg.Ocna si Slanic Moldova;  
 30% - pentru contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în comune şi sate. 
  2. Vârsta contribuabililor: 
 40 % - pentru femei cu vârsta între 55 şi 65 ani şi barbaţi cu vârsta între 60 şi 70ani; 
 70 % - pentru femei cu vârsta între 65 şi 70 ani şi barbaţi cu vârsta între 70 şi 80 ani; 
 80 % - pentru femei cu vârsta peste  70 ani şi barbaţi cu vârsta peste 80 ani. 
  3. Timpul afectat desfăşurării activităţii: 
 50 % - pentru contribuabilii care au calitatea de salariat cu contract de muncă cu timp integral, 
pe bază de documente care să justifice această calitate; 
 50 % - pentru contribuabilii care au calitatea de elev sau student, pe bază de documente care 
sa justifice această calitate; 
 25% - pentru contribuabilii care au calitatea de salariat cu contract de munca cu timp partial 
(4h). 
  4. Starea de handicap sau de invaliditate: 
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 60% - pentru contribuabilii cu handicap gradul II sau persoane asimilabile gradului II de 
invaliditate, pe bază de documente care sa justifice această stare; 
 40% - pentru contribuabilii cu handicap gradul III  sau persoane asimilabile gradului III de 
invaliditate, pe bază de documente care sa justifice această stare. 

 
Alte mentiuni : 
 -se aplica mai intai corectiile de majorare a normei si apoi cele legate de reducerea normei; 
 -in cazul asocierilor fara personalitate juridica, corectarea normei se efectueaza prin aplicarea 
coeficienţilor de corectie pentru fiecare membru asociat; 
 -corectiile referitoare la vârstă se efectuează începând cu anul următor celui în care 
contribuabilul a împlinit numarul de ani care îi permite reducerea normei; 
 -corectiile referitoare la starea de handicap se efectuează începând cu luna următoare 
depunerii documentelor justificative; 
 -corectiile referitoare la salariaţi se efectuează începând cu luna următoare 
încheierii/desfacerii contractului individual de muncă; 
 -corectiile referitoare la elevi şi studenţi se efectuează începând cu luna următoare depunerii 
documentelor justificative 
 

 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

HOTĂRÂRE nr. 248 din 17.12.2018 
privind aprobarea modificării preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă 

şi de canalizare pentru întreaga arie de operare de către S.C. Compania regională de Apă Bacău 
S.A. 

 Consiliul Judeţean Bacău întrunit în şedinţa extraordinară din luna decembrie 2018; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii 
Consiliului Judeţean Bacău nr.186/22.11.2010 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind 
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a Contractului de delegare 
directă a gestiunii acestui serviciu cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului 
Judeţean Bacău nr. 6/23.01.2014 privind aprobarea tarifului unic pentru serviciile publice de 
alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, ale Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău 
nr.178/28.12.2015 privind aprobarea modificării tarifului pentru serviciile publice de alimentare cu apă 
potabilă şi de canalizare pentru întreaga arie de operare,  ale Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău 
nr.199/28.12.2016 privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de canalizare pentru 
întreaga arie de operare precum şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – 
A.D.I.B. ; 
 Luând în considerare adresa nr. 875/22.11.2018 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Bacău înregistrată la Consiliul Judeţean Bacău sub nr. 21240 din 22.11.2018, Avizul 
nr.612773/05.11.2018 si Decizia nr.209/05.11.2018 emise de către Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, adresele Operatorului Regional SC 
Compania Regionala de Apa Bacau SA nr.12901/08.11.2018 respectiv nr.13534/21.11.2018 si 
Memoriul de fundamentare intocmit de catre SC CRAB SA; 
 Văzând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău nr. 23157 din  
13.12.2018, Raportul Direcţiei Tehnic Investiţii şi Lucrări Publice nr. 23159 din 13.12.2018 precum şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău; 
 În temeiul prevederilor art. 91, alin (5), lit. a) pct.13 şi al art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se aprobă modificarea preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă 

potabilă şi de canalizare pentru întreaga arie de operare, operator S.C. Compania Regională de Apă 
Bacău S.A.  în baza  Avizului A.N.R.S.C. nr. 612773/05.11.2018  şi a Deciziei A.N.R.S.C. nr. 
209/05.11.2018  conform Anexei  la prezenta hotărâre.  
 Art.2. Se mandatează doamna Cornelia GIREADĂ având calitatea de reprezentant al 
Judeţului Bacău în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B., 
să voteze în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre, în Adunarea Generala a 
Asociaţilor. 
  Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizată la art. 2 al prezentei, 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B., S.C. Compania Regională de Apă Bacău 
S.A., Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii. 

 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 
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Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare 

 
 

 
Specificaţie 

Preţ/tarif pentru 
populaţie inclusiv 

T.V.A. 
lei/ m³ 

Preţ/tarif pentru rest 
utilizatori 

lei/ m³ 
fără T.V.A. 

1 2 3 

Apă potabilă produsă, transportată și distribuită 
pe întreaga arie de operare 

4,41 4,05 

Canalizare - epurare pentru întreaga arie de 
operare 

3,58 3,01 

Apă potabilă produsă și transportată în vederea 
redistribuirii pentru întreaga arie de operare 

 
1,48 

 

Prețurile la apa potabilă produsă, transportată și distribuită pentru populație conțin T.V.A. în cotă de 9 

%, iar pentru rest utilizatori nu conțin T.V.A. 

Tarifele la canalizare – epurare pentru populație conțin T.V.A. în cotă de 19%, iar pentru rest 

utilizatori nu conțin T.V.A. 

Prețurile la apă potabilă și tarifele la canalizare – epurare s-au determinat pe baza influențelor 
reflectate în costuri pâna la nivelul lunii octombrie 2018. 
 
 

PREŞEDINTE,   

Sorin Braşoveanu 
 CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI 
  

Elena Cătălina Zară 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


