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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN BACĂU
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
HOTĂRÂRE nr. 146 din 21 iulie 2017
privind stabilirea indemnizaţiei lunare a consilierilor judeţeni
Consiliul Judeţean Bacău întrunit în şedinţa ordinară din luna iulie 2017;
Având în vedere prevederile art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 98 raportat la art. 51 alin. (5) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40
din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 123/2004 privind aprobarea
indemnizaţiei de şedinţă a consilierilor judeţeni, cu modificările ulterioare ;
Văzând expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău nr.11.318/2017,
raportul Direcţiei resurse umane, management nr. 11.320/2017 şi rapoartele comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f), precum şi ale art. 98 raporat la art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1–1) Se aprobă, pentru perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizaţia lunară a
consilierilor judeţeni în cuantum de 9% din indemnizaţia lunară a preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
2) Indemnizaţia prev[zută la alin. (1) este în sumă brută şi impozabilă şi se acordă pentru o
şedinţă ordinară de consiliu şi 1-2 şedinţe ale comisiilor de specialitate organizate lunar, potrivit legii,
în raport de participarea la şedinţe.
Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea orice altă
prevedere contrară.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică: Prefectului Judeţului Bacău, Direcţiei resurse umane,
management, Direcţiei economice şi managementul calităţii şi va fi adusă la cunoştinţă publică în
condiţiile legii.
PREŞEDINTE,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
Nr. 146 din 21.07.2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
HOTĂRÂRE nr. 202 din 30 octombrie 2017
privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul furnizorilor de
comunicaţii electronice pe domeniul public sau privat al judeţului Bacău
Consiliul Judeţean Bacǎu întrunit în şedinţa ordinarǎ din luna octombrie 2017;
Având în vedere prevederile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor
de comunicaţii electronice precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării
reţelelor de comunicaţii electronice raportate la cele ale Legii nr.154/2012 privind regimul
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 551-554, art. 755-772, art. 858—862 din Codul Civil, ale art. 3, alin. (3)
şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare,
ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind
aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău
nr.17640/19.10.2017, Raportul comun al Direcţiei juridice şi administraţie publică locală, al Direcţiei
economice şi managementul calităţii şi al Structurii Arhitect Şef nr. 17640/19.10.2017, precum şi
rapoartele comisiilor de specialitate;
Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 28/24.02.2016 privind aprobarea
Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul furnizorilor de comunicaţii
electronice pe domeniul public sau privat al judeţului Bacău;
În temeiul art. 91, alin.(1), lit. c), al art. 98 raportat la art. 45, alin. (3), al art. 104, alin. (1), lit. f),
al art. 119, al art. 120 şi al art. 121, alin. (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicatǎ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobǎ Regulamentul referitor la condiţiile în care se realizează accesul
furnizorilor de comunicaţii electronice pe domeniul public sau privat al judeţului Bacău, prevăzut în
Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă constituirea şi exercitarea dreptului de acces de către furnizorii de reţele de
comunicaţii electronice pe proprietatea publică sau privată a judeţului Bacău, potrivit dispoziţiilor
Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul furnizorilor de comunicaţii
electronice pe domeniul public sau privat al judeţului Bacău, stipulat la alineatul (1) al prezentului
articol
Art. 2. Se aprobǎ contractul cadru privind constituirea dreptului de acces pe domeniul public sau
privat al judeţului Bacău prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr. 28/24.02.2016 privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează
accesul furnizorilor de comunicaţii electronice pe domeniul public sau privat al judeţului Bacău.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău, Direcţiei
economice şi managementul calităţii, Direcţiei tehnic investiţii şi lucrări publice, Structurii arhitect Şef,
Serviciului Public Judeţean de Drumuri Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă
publică, în condiţiile legii.
PREŞEDINTE,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
Nr. 202 din 30.10.2017
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ANEXA 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr. 202 din 30.10.2017
REGULAMENT
referitor la condiţiile în care se realizează accesul furnizorilor de comunicaţii electronice pe
domeniul public sau privat al judeţului Bacău.
CAPITOLUL I. Dispoziţii generale
Art. 1 (1) Prezentul regulament are drept scop stabilirea unui cadru legal unitar care să contribuie
la facilitarea dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică
necesare susţinerii acestora, prin luarea de măsuri care să accelereze exercitarea dreptului de acces
pe proprietăţi şi să remedieze ineficienţele care afectează procesul de extindere a reţelelor de
comunicaţii electronice, în vederea asigurării unui cadru economic sustenabil, a aplicării politicilor de
dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene, precum şi a coeziunii sociale şi
teritoriale prin crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii.
(2)
Prezentul regulament stabileşte:
a) accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii, instalării, întreţinerii,
înlocuirii ori mutării reţlelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură fizică
necesare susţinerii acestora;
b) accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice la infrastructura fizică a
operatorilor de reţea;
c) măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice şi pentru facilitarea şi
stimularea extinderii acestora prin reducerea costurilor asociate acestei extinderi.
(3)
Dispoziţiile prezentului regulament nu se aplică:
a) reţelelor de comunicaţii electronice şi elementelor de infrastructură fizică deţinute sau
administrate de instituţiile publice din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi
securitate naţională, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 3, alin.(5) din Legea nr. 159/2016 privind
regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice;
b) stațiilor de monitorizare, rețelelor de comunicații electronice și elementelor de infrastructură fizică
deținute sau administrate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în
Comunicații, denumită în continuare ANCOM, în scopul monitorizării frecvențelor radio din benzile de
frecvențe cu utilizarea neguvernamentală, cu excepția situației prevăzute la art. 3, alin.(6) din Legea
nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și
pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice;
c) imobilelor care constituie, conform legislaţiei în vigoare, fondul forestier naţional.
Art. 2 Termenilor şi expresiilor utilizate în prezentul regulament le sunt aplicabile definiţiile
prevăzute la art. 2, alin.(l) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de
comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării
reţelelor de comunicaţii electronice şi la art. 4, alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind
comunicaţiile electronice nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. l40/2012.
CAPITOLUL II. Dreptul de acces pe domeniul public sau privat
Art. 3 (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizaţi în condiţiile legislaţiei
din domeniul comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces pe domeniul public sau privat al judeţului
Bacău în condiţiile Legii nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii
electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de
comunicaţii electronice, ale art. 6, art. 8 şi art. 13 din Legea privind regimul infrastructurii reţelelor de
comunicaţii electronice nr. l54/2012 şi ale prezentului regulament.
(2) Persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii reţele de comunicaţii electronice, cu
respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia din domeniul comunicaţiilor electronice, au dreptul de
acces pe domeniul public sau privat al judeţului Bacău în condiţiile Legii nr. 159/2016 privind regimul
infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, ale art. 6, art. 8 si art. 13 din
Legea privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice nr. l54/2012 şi ale prezentului
regulament.
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(3) Dreptul de acces, prevăzut la alin.(l) şi (2) al prezentului articol, asigură folosinţa asupra unor
imobile proprietate publică sau privată a judeţului Bacău, care se exercită în condiţiile Legii nr.
159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice,
raportate la art. 6, art. 8 şi art. 13 din Legea privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii
electronice nr. l54/2012 şi ale prezentului regulament, cu respectarea principiului minimei atingeri
aduse proprietăţii.
(4) Dreptul de acces pe domeniul privat şi condiţiile realizării accesului, de către persoanele care
furnizează exclusiv pentru nevoi proprii reţele de comunicaţii electronice, se negociază de către părţi,
în condiţiile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii
electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de
comunicaţii electronice, raportate la art. 6, art. 8 şi art. 13 din Legea privind regimul infrastructurii
reţelelor de comunicaţii electronice nr. l54/2012 şi ale prezentului regulament, cu respectarea
principiului minimei atingeri aduse proprietăţii.
(5) Prin excepţie de la prevederile art. l, alin. (2) accesul pe proprietăţi pentru realizarea reţelelor
de comunicaţii electronice pentru uz propriu ale autorităţilor şi instituţiilor statului, inclusiv cele din
domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, până la adoptarea unor reglementări
speciale, se realizează în condiţiile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor
de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării
reţelelor de comunicaţii electronice, raportate la art. 6, art. 8 şi art. 13 din Legea privind regimul
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice nr. l54/2012 şi ale prezentului regulament.
Art. 4 (1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe
proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică a judeţului Bacău, inclusiv pe
drumuri, poduri, tuneluri, galerii tehnico-edilitare, pasaje şi viaducte, stâlpi şi piloni şi terenuri agricole,
în condiţiile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii
electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de
comunicaţii electronice, raportate la art. 6, art. 8 şi art. 13 din Legea privind regimul infrastructurii
reţelelor de comunicaţii electronice nr. l54/2012 şi ale prezentului regulament, dacă sunt îndeplinite în
mod cumulativ următoarele condiţii:
a) exercițiul acestui drept nu contravine legilor speciale care stabilesc regimul juridic aplicabil
respectivelor imobile proprietate publică ori uzului sau interesului public căruia îi sunt destinate
imobilele în cauză;
b) efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerințelor specifice de
urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcții ori celor privind protecția
mediului, a sănătății, apărării, ordinii publice și securității naționale, pe care trebuie să le respecte
activitățile ce se desfășoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză.
(2) Dispozițiile alin.(1) nu exclud aplicabilitatea cadrului legal privind regimul juridic al drepturilor
reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică.
Art. 5 (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces
pe proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate privată a judeţului Bacău, dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) dreptul de folosinţă asupra imobilelor în cauza nu ar fi afectat sau ar fi afectat într-o măsură
nesemnificativă prin efectuarea acestor lucrări ori, dacă un alt furnizor de reţele de comunicaţii
electronice, autorizat în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, a efectuat deja
lucrări de acces pe proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauza, dreptul de folosinţă asupra
imobilelor nu ar fi afectat în mod permanent de o restrângere suplimentară prin efectuarea unor noi
asemenea lucrări, conform normativelor tehnice prevăzute la art. 29, alin.(2) din Legea nr. 159/2016
privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice;
b) exercițiul acestui drept sau efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăți nu este de natură să
contravină unor norme legale imperative ori cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a
teritoriului sau privind calitatea în construcții ori celor privind protecția mediului, a sănătății, apărării,
ordinii publice sau securității naționale, pe care trebuie să le respecte activitățile ce se desfășoară pe,
deasupra, în sau sub imobilele în cauză;
c) să existe un contract încheiat în condițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu
modificările ulterioare, cu titularul dreptului de proprietate privată sau cu titularul altor drepturi reale
principale ori cu titularul dreptului de folosinţă sau de administrare asupra imobilului afectat, prin care
să se stabilească condiţiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea sa privată, sau să
existe o hotărâre judecătorească definitivă, care să ţină loc de contract între părţi.
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(2) Prevederile alin.(l) al prezentului articol se aplică şi în cazul dreptului de acces în spaţiile
aflate în proprietate indiviză din clădirile cu mai multe locuinţe, inclusiv în ceea ce priveşte fixarea
reţelelor de comunicaţii electronice sau a unor elemente de infrastructură necesare susţinerii acestora
pe zidurile ori terasele acestor clădiri.
Art. 6 (1) Entitatea care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor aflate în domeniul
public al judeţului Bacău va publica, pe pagina proprie de internet, atunci când există, şi prin afişarea
în locuri vizibile, la sediu, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii primei cereri în vederea
exercitării dreptului de acces la un anumit imobil proprietate publică, condiţiile în care se realizează
dreptul de acces la acest imobil şi documentele pe care solicitantul trebuie să le prezinte în vederea
dovedirii îndeplinirii acestor condiţii, cu respectarea dispoziţiilor art. 4 al prezentului regulament.
(2) Publicaţia prevăzută la alin.(l) al prezentului articol, va cuprinde cel puţin:
a) denumirea entităţii care exercită dreptul de administrare, cu sediul în str.
, nr. ,telefon
, fax , e-mail
, primeşte la sediul său situat în str. , nr. , biroul nr....... ,cererile
de
acces pe proprietăţi;
b) caracteristicile imobilului pe care se exercită dreptul de acces şi zonele în care se poate
realiza dreptul de acces;
c) tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces şi condiţiile în care acestea se aplică,
în funcţie de elementele reţelelor de comunicaţii electronice şi de elementele de infrastructură care
fac obiectul lucrărilor;
d) orice limitări tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces, care rezultă din
caracteristicile de uz sau interes public ale imobilului;
e) procedura detaliată ce trebuie îndeplinită de solicitantul dreptului de acces, inclusiv orice
condiţii legate de documentele ce trebuie prezentate de acesta.
f)
toate informaţiile relevante privind condiţiile şi procedura aplicabilă autorizării construirii
reţelelor de comunicaţii şi a elementelor de infrastructură fizică necesară instalării acestora.
(3) După efectuarea lucrărilor impuse de exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub
imobilele aflate în proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ- teritoriale ori după
încetarea exercitării dreptului de acces, furnizorii de reţele au obligaţia de a repune în starea iniţială
respectivul imobil proprietate publică, în condiţiile, inclusiv termenele, stabilite prin contractul
prevăzut la art. 12 din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de
comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării
reţelelor de comunicaţii electronic sau prin hotărârea judecătorească pronunţată în condiţiile art. 13
din actul normativ menţionat anterior.
(4) În cazul imobilelor proprietate publică a judeţului Bacău concesionate, închiriate sau date în
folosinţă gratuită, condiţiile în care se exercită dreptul de acces vor fi stabilite şi publicate de către
concesionar, locatar sau beneficiar numai atunci când se prevede această posibilitate în mod expres
prin contractele de concesiune, de închiriere sau de dare în folosinţă cu titlu gratuit.
(5) Pentru ocuparea şi folosinţa imobilelor proprietate publică de către furnizorii de reţele de
comunicaţii electronice ori în considerarea desfăşurării de către aceştia a altor activităţi legate de
exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi, reglementat prin prezentul, se pot percepe sumele
stabilite conform legislaţiei în materie, în vigoare.
(6) Condiţiile stabilite în vederea exercitării dreptului de acces potrivit prezentului regulament
respectă principiile transparenţei şi obiectivităţii şi sunt nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele
de comunicaţii electronice.
Art. 7 În cazul în care titularul dreptului de administrare ori, după caz, titularul dreptului de
concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit intenţionează să propună modificarea ori
completarea condiţiilor stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament, acesta are
obligaţia de a publica proiectul modificării sau completării cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înaintea
datei adoptării, prin mijloacele prevăzute la art. 6, alin.(l).
Art. 8 (1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează reţele pe stâlpi, piloni sau
pe alte elemente de infrastructură fizică aflate pe proprietate publică, inclusiv pe drumuri, vor încheia,
cu respectarea normelor privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, contracte de exercitare
a dreptului de acces la infrastructura fizică cu persoanele care deţin ori controlează elementele de
infrastructură fizică, în condiţiile prezentului regulament, urmând a datora tarife doar acestor
persoane.
(2) În cazul prevăzut la alin.(1), titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere
sau de folosinţă cu titlu gratuit asupra imobilelor proprietate publică are obligaţia de a permite accesul
persoanelor împuternicite de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice la aceste imobile, în
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aceleaşi condiţii cu cel permis persoanelor împuternicite de cei care deţin ori controlează elementele
de infrastructură fizică.
(3) Sumele cu titlu de tarif pentru exercitarea dreptului de acces, se fac venit la bugetul judeţului
Bacău.
Art. 9 O copie a publicaţiei cuprinzând condiţiile de acces stabilite în conformitate cu prevederile
prezentului regulament, precum şi a oricăror modificări sau completări ale acestor condiţii va fi
transmisă Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în
continuare ANCOM în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la publicare.
Art. 10 (1) În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică, solicitantul va trimite
o cerere la titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu
gratuit, după caz, asupra imobilului respectiv, însoţită de toate documentele solicitate, aratând
îndeplinirea condiţiilor de acces. Entitatea sesizată va reţine cererea spre soluţionare, când se
prevede această posibilitate prin actele prin care li s-a acordat dreptul de administrare, de
concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit ori, după caz, o va transmite în termen de 5
zile calendaristice de la primire, însoţită de o propunere motivată, titularului dreptului de administrare,
stabilit prin lege sau prin act juridic. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău să
analizeze oportunitatea modificării, prin acte adiţionale, a contractelor de administrare, de
concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit a proprietăţii publice a judeţului Bacău, cu
privire la soluţionarea cererilor referitoare la exercitarea dreptului de acces de către titularii
contractelor de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit.
(2) Cererea prin care se solicită exercitarea dreptului de acces va conţine informaţii cu privire la:
a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele de comunicaţii electronice care
intenţionează să realizeze lucrări de acces pe proprietăţi;
b) zona în care se intenţionează să se realizeze dreptul de acces;
c) lucrările ce urmează a fi efectuate;
d) elementele de reţea şi de infrastructură ce urmează a fi amplasate pe respectiva proprietate;
e) condiţiile în care se vor realiza intervenţiile furnizorului pentru întreţinerea şi reparaţia
elementelor de reţea şi de infrastructură ce urmează a fi amplasate;
f) metodele de lucru ce urmează a fi utilizate pentru realizarea lucrărilor de acces pe proprietate,
condiţiile efective, precum şi utilajele folosite;
g) scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă;
h) durata estimativă a realizării lucrărilor;
i) lungimea reţelelor, numărul de cămine, precum şi numărul de stâlpi afectaţi, după caz;
(3) Cererea va fi însoţită de următoarele documente în copie certificată pentru conformitate cu
originalul:
a) certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului;
b) certificat de înregistrare fiscală emis de organul competent;
c) autorizaţia de furnizor de servicii de comunicaţii electronice emisă de Autoritatea Naţională
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii;
d) memoriu tehnic;
e) planuri de situaţie în format stereo 70, din care să reiasă traseul exact al reţelelor inclusiv în
format electronic pentru furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care solicită
pentru prima oară accesul pe proprietatea publică sau privată a judeţului Bacău;
f) planuri de situaţie pentru reţelele de comunicaţii electronice deja existente la data aprobării
prezentului regulament, pe proprietatea publică sau privată a judeţului Bacău;
g) imagini foto de actualitate reprezentând traseul, în format electronic;
h) declaraţie pe propria răspundere referitoare la lungimea traseului, datele de identificare ale
traseului şi elementele componente.
(4) Titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu
gratuit, după caz, va analiza îndeplinirea condiţiilor de acces prevăzute şi va comunica solicitantului
soluţia motivată, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii şi a
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces.
(5) Prima cerere transmisă titularului dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau
de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, în vederea exercitării accesului pe proprietăţi, se analizează în
termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării condiţiilor de acces, în conformitate cu
prevederile art. 6, fără a depăşi 60 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii iniţiale. Cererea
va conţine cel puţin elementele prevăzute la alin.(2) şi (3).
(6) Cererile transmise titularului dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de
folosinţă cu titlu gratuit, după caz, în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică se
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analizează pe baza principiilor transparenţei, obiectivităţii, proportionalităţii şi nediscriminării. În cazul
transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult 10 zile
calendaristice de la primirea cererii, termenul prevăzut la alin.(4) sau (5) ale prezentului articol
prelungindu-se corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va completa cererea.
(7)
Acordarea dreptului de acces poate fi refuzată doar în cazuri obiective şi temeinic
justificate, motivele care au determinat respingerea cererii, comunicându-se solicitantului.
(8)
Împreună cu motivele de refuz prevăzute la alin. (7), entităţile responsabile pot comunica
furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice solicitanţi şi zonele în care ar putea avea acces
conform condiţiilor publicate, ca alternativă la cererea de acces respinsă.
(9) Refuzul acordării dreptului de acces poate fi atacat de către solicitant direct la instanţa
judecătorească competentă.
(10) Orice modificare intervenită cu privire la lungimea reţelei de comunicaţii electronice deţinute
sau a echipamentelor necesare susţinerii şi funcţionarii acesteia, implică depunerea unei noi solicitări,
în condiţiile prezentului regulament.
Art. 11 (1) În zonele în care există anumite restricţii, stabilite conform prevederilor unor acte
normative, cu privire la executarea lucrărilor de acces pe proprietatea publică a judeţului Bacău, astfel
încât alte elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice sau alte elemente de infrastructură fizică
necesare susţinerii acestora nu mai pot fi instalate, elementele de infrastructură fizică existente,
deţinute de operatorii de reţele, vor putea face obiectul exercitării dreptului de acces în conformitate
cu prevederile capitolului III din prezentul.
(2) În măsura în care condiţiile stabilite conform prevederilor art. 6 nu sunt îndeplinite, iar în zona
respectivă sunt instalate alte elemente de infrastructură, titularul dreptului de administrare, de
concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, îl va informa pe solicitant, în
vederea exercitării dreptului de acces la respectivele elemente de infrastructură fizică în conformitate
cu prevederile capitolului III din prezentul.
(3) Titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu
gratuit, după caz, asupra imobilelor proprietate publică a judeţului Bacău poate solicita furnizorilor de
reţele de comunicaţii electronice includerea în contracte a unor clauze care limitează exercitarea
dreptului de acces în anumite zone, astfel încât să nu fie afectată realizarea altor proiecte de utilitate
publică.
(4) Clauzele stabilite în conformitate cu prevederile alin.(3) al prezentului articol nu vor afecta
funcţionalitatea elementelor de infrastructura şi a reţelelor de comunicaţii electronice şi vor fi
obiective, nediscriminatorii, proporţionale şi justificate.
Art. 12 (1) Dacă entităţile prevăzute la art. 6, alin. (l) exercită dreptul de proprietate exclusivă sau
controlul asupra unor furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de
comunicaţii electronice destinate publicului, acestea au obligaţia de a realiza o separare structurală a
activităţilor asociate cu exercitarea drepturilor de proprietate sau control de activităţile asociate cu
acordarea dreptului de acces pe proprietăţi.
(2) Cu excepţia proiectelor cărora le sunt aplicabile dispoziţiile art. 25, este interzisă acordarea
sau menţinerea unor drepturi speciale ori exclusive în ceea ce priveşte instalarea unor elemente de
infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice.
(3) Instituirea unor drepturi speciale sau exclusive în ceea ce priveşte instalarea unor elemente
de infrastructură fizică necesare susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, în alte condiţii decât
cele prevăzute la alin. (2), este nulă de drept.
(4) În cazul proiectelor prevăzute la art. 25 alin.(1), autorităţile administraţiei publice centrale sau
locale pot dispune realizarea acestora inclusiv prin constituirea unor drepturi reale corespunzătoare
dreptului de proprietate publică, cu respectarea prevederilor art. 25.
Art. 13 (1) În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată a judeţului Bacău, în
condiţiile art. 5, solicitantul va transmite titularului dreptului de proprietate sau de administrare, după
caz, o solicitare privind încheierea unui contract de acces. Solicitarea se va trimite prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire.
(2) Solicitarea va conţine, în mod obligatoriu, următoarele elemente:
a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice
care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietăţi,
b) elementele de reţea şi de infrastructură fizică ce urmează a fi amplasate pe respectiva
proprietate şi zona în care se intenţionează să se realizeze dreptul de acces,
c) durata estimativă a realizării lucrărilor,
d) condiţiile în care se vor realiza intervenţiile solicitantului pe proprietatea privată, pentru
întreţinerea si reparaţia elementelor de reţea si de infrastructură fizică ce urmează a fi amplasate.
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(3)
Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 5, alin. (1), titularul dreptului de
proprietate sau de administrare nu se poate opune exercitării dreptului de acces decât din motive
temeinic justificate.
(4)
În cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată, tariful datorat de
furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice este stabilit conform legislaţiei în materie, în
vigoare.
(5) În situaţia în care exercitarea dreptului de acces se realizează în vederea conectării unui
imobil la o reţea publică fixă de comunicaţii electronice, accesul este gratuit pe proprietatea privată
atunci când aceasta are acelaşi titular cu al imobilului ce urmează a fi conectat ori în spaţiile aflate în
proprietate indiviză din blocurile de locuinţe.
(6) În cazul imobilelor proprietate privată a judeţului Bacău date în concesiune ori închiriate,
dispoziţiile prezentului articol se aplică titularilor dreptului de concesiune sau de închiriere numai
atunci când responsabilitatea acordării dreptului de acces revine acestora, conform actelor prin care li
s-a acordat dreptul de concesiune ori de închiriere, după caz. Se împuterniceşte Preşedintele
Consiliului Judeţean Bacău să analizeze oportunitatea modificării, prin acte adiţionale, a contractelor
de concesiune ori de închiriere a proprietăţii private a judeţului Bacău, cu privire la soluţionarea
cererilor referitoare la exercitarea dreptului de acces de către titularii contractelor de concesiune sau
de închiriere.
(7) Orice modificare intervenită cu privire la lungimea reţelei de comunicaţii electronice
deţinute sau a echipamentelor necesare susţinerii şi funcţionarii acesteia, implică depunerea unei noi
solicitări, în condiţiile prezentului regulament.
Art. 14 (1) Titularii dreptului instituit în condiţiile art. 4 sau 5, cu excepţia cazului prevăzut la art.
10, alin.(9), îşi pot exercita dreptul de acces numai după încheierea unui contract, în formă autentică,
cu titularul dreptului de proprietate ori de administrare asupra imobilului respectiv, prin care se
stabilesc condiţiile de exercitare a acestui drept, iar în cazul prevăzut la art. 5, alin.(2), cu asociaţia de
proprietari.
(2) Contractul prevăzut la alin. (l) al prezentului articol se poate încheia cu titularii dreptului de
concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, numai atunci când această
posibilitate este prevăzută în mod expres prin actele prin care li s-a acordat dreptul de concesiune,
închiriere ori folosinţă cu titlu gratuit.
(3) Condiţiile stabilite prin contractul încheiat potrivit prevederilor alin. (l) trebuie să fie
nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele de comunicaţii electronice.
(4) Dacă în urma negocierii într-un contract se oferă condiţii mai favorabile unui furnizor de reţele
de comunicaţii electronice, inclusiv în ceea ce priveşte tariful, decât cele prevăzute în condiţiile
publicate în conformitate cu dispoziţiile art. 6 sau prevăzute în contractele încheiate cu alţi furnizori de
reţele de comunicaţii electronice, atunci aceste condiţii vor fi oferite tuturor celorlalţi furnizori, pe baze
nediscriminatorii.
(5) În termen de 15 zile de la data încheierii contractului în vederea exercitării dreptului de acces
pe proprietatea publică a judeţului Bacău, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de
închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, are obligaţia de a publica acest contract pe pagina
sa de internet.
(6) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea
publică au obligaţia de a transmite ANCOM informaţii privind datele de identificare a imobilului care
face obiectul dreptului de acces, cuantumul preţului sau tarifului şi unitatea de măsură pentru care se
calculează, precum şi o copie a fiecărui contract de acces.
(7) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol trebuie să prevadă cel puţin:
a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează a fi utilizate şi condiţiile
efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces poate realiza lucrări de instalare,
întreţinere, înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicaţii electronice ori a elementelor de
infrastructură, inclusiv lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă,
b) condiţiile în care proprietarul sau deţinătorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta
accesul la reţelele de comunicaţii electronice ori la elementele de infrastructură necesare susţinerii
acestora sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor,
c) modalităţile şi termenele de informare între părţi cu privire la realizarea unor lucrări pe imobilul
proprietate publică sau privată pe care se exercită dreptul de acces,
d) preţul sau tariful datorat pentru exercitarea dreptului de acces, reprezentând contravaloarea
folosinţei şi despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor,
e) condiţiile, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces va readuce în starea iniţială
proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăţi.
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(8) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol, înscris în cartea funciară a imobilului pe
care se exercită dreptul de acces, este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului
respectiv, deţinătorului cu orice alt titlu, precum şi dobânditorilor imobilului.
(9) Clauzele incluse în contracte ce interzic utilizarea partajată a infrastructurii sau prevăd
drepturi exclusive ori speciale cu privire la instalarea sau furnizarea de reţele de comunicaţii
electronice pe un imobil proprietate publică ori proprietate privată a judeţului Bacău sunt nule de
drept.
(10) Cheltuielile ocazionate de autentificarea contractului de acces prevăzut de prezentul
articol cad în totalitate în sarcina furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice.
Art. 15 (1) În situaţia în care contractul prevăzut la art. 14 nu se poate încheia în termen de
două luni de la data primirii solicitării de încheiere a contractului de acces pe proprietatea privată a
judeţului Bacău sau a cererii de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică a judeţului
Bacău ori în cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, potrivit prevederilor art. 10, alin.(7)
oricare dintre părţi se poate adresa instanţei judecătoreşti competente.
(2) În cazul în care cererea este găsită întemeiată, instanţa poate pronunţa o hotărâre care
ţine loc de contract între părţi.
(3) Dacă dreptul de acces se exercită asupra unui imobil proprietate publică a judeţului Bacău,
în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive care ţine loc de contract
între părţi, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă gratuită,
după caz, asupra imobilului are obligaţia de a o face publică pe pagina sa de internet.
(4) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe
proprietatea publică a judeţului Bacău au obligaţia de a transmite, în termen de 10 zile calendaristice
de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive, la ANCOM o copie de pe hotărârea
menţionată anterior care ţine loc de contract între părţi, cu obligaţia acesteia de a o pune la dispoziţia
oricărei persoane interesate.
Art.16 (1) Persoanele împuternicite de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice să
efectueze lucrări de acces pe proprietăţi sau să desfăşoare activităţi de studiu ori de proiectare în
vederea efectuării acestor lucrări au dreptul de acces numai în măsura în care este necesar pentru
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea furnizorilor în cauză, cu
acordul titularului dreptului de folosinţă sau, în lipsa acordului acestuia, cu acordul titularului dreptului
de proprietate, de administrare, de concesiune ori de închiriere, după caz, şi fără a aduce atingere
dreptului de folosinţă asupra părţii din imobil care nu face obiectul exercitării dreptului de acces
instituit în condiţiile art. 4 sau art. 5.
(2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin.(l) se poate realiza numai după transmiterea unei
notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans titularului dreptului de folosinţă sau, în lipsa
acestuia, titularului dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune ori de închiriere, după
caz, asupra imobilului respectiv, cu excepţia cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de
reparaţii cu caracter de urgenţă.
(3) Titularul dreptului de folosinţă şi titularul dreptului de proprietate, de administrare, de
concesiune sau de închiriere, după caz, nu au dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la
alin.(l) în cazul în care acesta se realizează în condiţiile stabilite printr-un contract încheiat potrivit
prevederilor art. 14 sau prin hotărârea judecătorească pronunţată în condiţiile art. 15.
(4) În lipsa acordului, accesul poate fi autorizat prin hotărâre judecătorească. În caz de urgenţă,
instanţa poate dispune accesul pe cale de ordonanţă preşedinţială.
(5) În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter
de urgenţă pentru prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei calamităţi
naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreţinere ori de reparaţii impuse de
asigurarea continuităţii furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, persoanele
împuternicite potrivit prevederilor alin.(l) au drept de acces pe baza unei notificări comunicate
titularului dreptului de folosinţă sau, în lipsa acestuia, titularului dreptului de proprietate, de
administrare, de concesiune ori de închiriere, după caz, asupra imobilului respectiv. Modalităţile de
transmitere a notificării sunt stabilite prin contractul prevăzut la art. 14 sau prin hotărârea
judecătorească prevăzută la art. 15.
Art. 17 (1) Dreptul instituit în condiţiile art. 13 sau 14 nu afectează existenţa dreptului de
proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra infrastructurii fizice care
face obiectul dreptului de acces sau asupra reţelelor de comunicaţii electronice ori a elementelor de
infrastructură necesare susţinerii acestora.
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(2) Exercitarea dreptului instituit în condiţiile art. 14 sau 15 nu va cauza schimbarea destinaţiei
imobilului decât în limitele necesare cu respectarea legislaţiei în vigoare, urmând a afecta cât mai
puţin imobilul asupra căruia se constituie dreptul de acces.
(3) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice are obligaţia de a readuce în starea iniţială
proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăţi sau, prin acordul părţilor, poate
plăti titularului dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune sau de folosinţă, după caz,
contravaloarea cheltuielilor determinate de aducerea în starea iniţială a proprietăţii afectate.
Art. 18 În cazul în care anumite lucrări efectuate în exercitarea dreptului de acces pe
proprietăţi sunt afectate de lucrări de interes judeţean de utilitate publică se va aplica procedura de
expropriere, în condiţiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Legii nr. 255/2010 privind
exproprierea pentru cauzp de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional,
judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 19 (1) Titularul dreptului instituit în condiţiile art. 14 sau 15 poate solicita titularului
dreptului de proprietate, de administrare, de concesiune, de folosinţă cu titlu gratuit ori de închiriere,
după caz, în situaţia în care nu există nicio altă soluţie, tăierea, cu respectarea prevederilor legale din
domeniul protecţiei mediului, a arborilor sau arbuştilor, precum şi a ramurilor ori rădăcinilor care
îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi. Aceste operaţiuni se vor
realiza pe cheltuiala solicitantului şi cu acordarea despăgubirilor prevăzute de prezentul regulament.
(2) Dacă, în termen de 45 de zile de la primirea solicitării, titularul dreptului de proprietate, de
administrare, de concesiune, de folosinţă cu titlu gratuit sau de închiriere, după caz, nu efectuează
operaţiunile prevăzute la alin.(l), furnizorul de reţele de comunicaţii electronice poate realiza aceste
operaţiuni, după transmiterea unei notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans.
(3) Operaţiunile prevăzute la alin.(l) al prezentului articol se vor realiza cu respectarea
legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător şi într-o manieră care să afecteze cât mai puţin
aspectul exterior al proprietăţii şi mediul înconjurător.
Art. 20 (1) Titularul dreptului de acces pe proprietăţi are obligaţia să reaşeze elementele
reţelelor de comunicaţii electronice ori elementele de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora,
în cadrul aceleiaşi proprietăţi, când această reaşezare este necesară pentru construcţia de clădiri sau
pentru efectuarea de lucrări, în condiţiile, inclusiv referitoare la termen, convenite prin contractul
încheiat potrivit prevederilor art. 14 sau prin hotărârea judecătorească pronunţată în condiţiile art. 15.
(2) Când reaşezarea elementelor reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de
infrastructură necesare susţinerii acestora este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte
persoane decât proprietarul ori, după caz, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de
folosinţă cu titlu gratuit sau de închiriere, cheltuielile vor fi suportate de acestea, dacă prin contractul
prevăzut la art. 14 ori prin hotărârea judecătorească prevăzută la art. 15 nu s-a stabilit altfel.
CAPITOLUL III. Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de reţea
Art. 20 (1) În cazul în care un furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice solicită
direct unui organism din sectorul public accesul la informaţiile cu privire la amplasarea, traseul, tipul şi
utilizarea actuală a infrastructurii fizice, precum şi un punct de contact, acesta are obligaţia să le pună
la dispoziţia furnizorului solicitant în măsura în care aceasta nu ar afecta securitatea naţională sau
sănătatea publică, precum şi securitatea şi integritatea reţelelor.
(2) Orice actualizare sau element nou privind informaţiile menţionate la alin.(1) va fi transmis
ANCOM în termen de maximum două luni de la data deţinerii acestor informaţii.
(3) În cazul în care operatorii de reţea şi organismele din sectorul public consideră în mod
justificat că sunt necesare verificări suplimentare privind corectitudinea actualizărilor sau elementelor
noi privind informaţiile menţionate la alin. (1), termenul prevăzut la alin. (2) se poate prelungi cu cel
mult o lună.
Art. 21 (1) În cazul proiectelor de infrastructură fizică destinate instalării de reţele publice de
comunicaţii electronice sau de fibră optică neechipată, realizate cu participarea sau sprijinul
autorităţilor administraţiei publice centrale ori locale sau finanţate, total ori parţial, din fonduri publice,
furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice beneficiază de acces deschis la această
infrastructură fizică, cu respectarea principiilor nediscriminării, proporţionalităţii şi obiectivităţii.
(2) Condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul la infrastructură al furnizorilor
de reţele publice de comunicaţii electronice în cazul prevăzut la alin. (1), precum şi orice modificare
sau completare a acestora se supun aprobării emise prin decizie a preşedintelui ANCOM.
(3) Actele administrative prin care se stabilesc orice fel de condiţii de operare a infrastructurilor
fizice care fac obiectul proiectelor prevăzute la alin. (1) produc efecte juridice în ceea ce priveşte
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condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul furnizorilor de reţele publice de
comunicaţii electronice la aceste infrastructuri fizice, numai după emiterea aprobării prevăzute la alin.
(2).
(4) În vederea aplicării dispoziţiilor alin. (2), autorităţile administraţiei publice centrale ori locale
care participă, sprijină sau finanţează, total sau parţial, realizarea unor proiecte de infrastructură fizică
destinate instalării de reţele publice de comunicaţii electronice sau de fibră optică neechipată au
obligaţia de a transmite ANCOM, pe lângă documentul care conţine propunerile privind condiţiile
tehnice şi economice de acces, şi documentaţia care fundamentează proiectul de infrastructură fizică.
(5) ANCOM decide cu privire la solicitarea de aprobare a condiţiilor tehnice şi economice de
acces în termen de maximum 90 de zile de la data înregistrării documentelor prevăzute la alin. (4).
(6) În cazul în care documentele transmise potrivit alin. (4) necesită completări, termenul
prevăzut la alin. (5) se suspendă de la data comunicării solicitării de completare până la data primirii
acestor completări de către ANCOM.
CAPITOLUL IV. Dispoziţii privind autorizarea construirii reţelelor de comunicaţii electronice
Art. 22 (1) La elaborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi a documentaţiilor de
urbanism, la realizarea lucrărilor de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a
drumurilor ori a reţelelor de utilităţi publice se va avea în vedere necesitatea instalării de reţele de
comunicaţii electronice.
(2) În cazul realizării lucrărilor prevăzute la alin. (l) din prezentul articol asupra unor imobile
proprietate publică sau privată a judeţului Bacău, prin structurile care coordonează realizarea
respectivelor lucrări, se vor publica pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice şi vor
transmite electronic punctului de informare unic prevăzut la art. 27 anunţuri privind înregistrarea unei
cereri de eliberare a autorizaţiei de construire pentru lucrările prevăzute la alin. (1) sau privind
realizarea altor categorii de lucrări, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii ori de
la data la care autorităţile administraţiei publice cunosc realizarea respectivelor lucrări, astfel încât să
existe posibilitatea realizării coordonate a unor lucrări de construire, instalare, întreţinere, înlocuire
sau mutare a reţelelor de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură fizică necesare
susţinerii acestora, în condiţiile prezentului regulament.
(3) Cu excepţia intervenţiilor urgente, aşa cum sunt acestea definite în Anexa nr. 2, "Definirea
unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii", a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, lucrările
coordonate de autorităţile administraţiei publice nu vor putea fi demarate înaintea împlinirii unui
termen de minimum 25 de zile de la data publicării anunţului prevăzut la alin. (2).
(4) Anunţul va fi publicat pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Bacău, va fi afişat, în
locuri vizibile, la sediul autorităţii şi va cuprinde informaţii cu privire la zona în care urmează a fi
realizate lucrările prevăzute la alin. (l), precum şi data estimativă a începerii lucrărilor.
(5) Dacă furnizorii de reţele publice de comunicaţii nu optează pentru realizarea coordonată a
lucrărilor de acces pe proprietăţi în acelaşi timp cu lucrările de construire, reparare, modernizare,
reabilitare sau extindere a drumurilor ori a reţelelor de utilităţi publice, potrivit prevederilor prezentului
articol, pot fi stabilite condiţii restrictive pentru acordarea autorizaţiilor de construire în zona
respectivă, pentru o perioadă de cel mult 2 ani, în cazul lucrărilor prevăzute la alin. (l) anunţate în
condiţiile prezentului articol cu cel puţin 6 luni înainte de momentul începerii acestora.
Art. 22 (1) În cuprinsul proiectelor pentru autorizarea şi realizarea lucrărilor de construcţii se
vor prevedea trasee sistematizate pentru instalarea de reţele de comunicaţii electronice.
(2) Autorizarea lucrărilor de infrastructură fizică a reţelelor de comunicaţii electronice se va
face pe baza normativelor tehnice privind proiectarea şi realizarea infrastructurilor fizice şi a reţelelor
de comunicaţii electronice, precum şi, după caz, pe baza normativelor tehnice privind proiectarea şi
realizarea construcţiilor pe care se amplasează acestea.
(3) Până la data intrării în vigoare a normativelor tehnice prevăzute la alin. (2), autorizarea
lucrărilor de infrastructură fizică a reţelelor de comunicaţii electronice se va realiza conform legislaţiei
în materie, în vigoare.
Art. 23 (1) Lucrările de acces prevăzute de prezentul regulament se pot efectua numai cu
respectarea prevederilor legale referitoare la:
a) amplasarea, proiectarea, autorizarea executării, executarea, utilizarea şi postutilizarea
construcţiilor;
b) proiectarea şi amplasarea construcţiilor şi a instalaţiilor în zona reţelelor de energie electrică şi
gazelor naturale, drumurilor şi în zona infrastructurii fizice feroviare, pe poduri, pasaje, viaducte şi
tuneluri rutiere, precum şi în zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă;
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c) condiţiile de amplasare a lucrărilor tehnico-edilitare şi a stâlpilor pentru instalaţii în zona
drumurilor şi în zona infrastructurii fizice feroviare,
d) calitatea în construcţii,
e) protecţia igienei şi a sănătăţii publice,
f) protecţia mediului,
g) protecţia muncii,
h) protejarea monumentelor istorice.
(2) În măsura în care în anumite zone s-a instituit un regim de protecţie prin documentaţiile de
amenajare a teritoriului şi prin documentaţiile de urbanism în ceea ce priveşte realizarea unor lucrări
de acces, precum şi în cazul zonelor supuse unui regim special, conform prevederilor legale,
exercitarea dreptului de acces nu se poate realiza decât după obţinerea acordului organismelor
competente.
(3) Obţinerea avizelor sau a autorizaţiilor necesare incumbă persoanei care solicită
exercitarea dreptului de acces.
Art. 24 (1) În zona drumurilor nu pot fi instalate infrastructuri fizice care:
a) restrâng ampriza drumurilor, după efectuarea lucrărilor;
b) stânjenesc circulaţia autovehiculelor;
c) periclitează siguranţa circulaţiei, inclusiv prin reducerea vizibilităţii.
(2) Reţelele de comunicaţii electronice subterane vor fi instalate în rigole, prin canale de
cabluri special amenajate sau prin galerii de cabluri.
Art. 25 Persoanele care efectuează lucrări de instalare, mutare sau extindere a reţelelor de
comunicaţii electronice au obligaţia de a marca traseele reţelelor, în condiţiile stabilite prin normele
tehnice prevăzute la art. 22, alin. (2).
Art. 26 (1) Instalarea elementelor de reţea pe zidurile interioare şi exterioare ale clădirilor se
va realiza prin utilizarea unor trasee sistematizate, conform normelor tehnice prevăzute la art. 22,
alin.(2).
(2) Costurile ocazionate de sistematizarea elementelor de reţea vor fi suportate în comun de
furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează aceste elemente, conform normelor
tehnice prevăzute la art. 22 alin.(2).
(3) În termen de 3 (trei) ani de la data intrării în vigoare a normelor tehnice prevăzute la art.
22, alin.(2), furnizorii de reţele de comunicaţii electronice vor efectua lucrările necesare în vederea
respectării prevederilor alin.(l).
Art. 27 (1) Toate clădirile pentru care vor fi depuse cereri de emitere a autorizaţiei de
construire, inclusiv clădirile care au elemente aflate în proprietate comună, precum şi clădirile pentru
care vor fi depuse cereri de emitere a autorizaţiei de construire pentru lucrări de renovare majoră,
după data de 31 decembrie 2016, vor fi prevăzute cu infrastructură fizică interioară pregătită pentru
reţele de mare viteză.
(2) Toate blocurile de locuinţe pentru care vor fi depuse cereri de emitere a autorizaţiei de
construire, precum şi blocurile de locuinţe pentru care vor fi depuse cereri de emitere a autorizaţiei de
construire pentru lucrări de renovare majoră, după data de 31 decembrie 2016, vor fi prevăzute cu
puncte de acces.
(3) Clădirile monument istoric, cele cu o valoare arhitecturală deosebită, casele de vacanţă,
clădirile cu destinaţie militară sau alte clădiri utilizate în scopuri de ordine publică ori securitate
naţională sunt exceptate de la obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).
(4) Condiţiile de aplicare a prevederilor alin. (1) şi (2) se stabilesc prin normativele tehnice
prevăzute la art. 22, alin. (2).
Art. 28 (1) În zonele de protecţie a elementelor reţelelor de comunicaţii electronice sau a
elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, stabilite prin normele tehnice prevăzute la
art. 22, alin. (2), nu se pot efectua lucrări care ar putea afecta aceste elemente fără permisiunea
prealabilă scrisă a furnizorului de reţele de comunicaţii electronice.
(2) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice poate solicita ca lucrările efectuate în zona
de protecţie a reţelei să se realizeze în prezenţa reprezentanţilor săi.
(3) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice va pune la dispoziţia persoanelor care
efectuează lucrări în zona de protecţie toate informaţiile necesare, astfel încât să se evite producerea
unor daune reţelei de comunicaţii electronice.
CAPITOLUL V. Obligaţii
Art. 29 Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament furnizorii de reţele publice de
comunicaţii electronice au următoarele obligaţii:
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a) să prevadă sisteme de identificare nedistructivă, respectiv markeri, pentru reperarea operativă
a reţelei şi a poziţiei acestora;
b) să nu amplaseze pe stâlpi, cu titlu provizoriu sau definitiv, role de cabluri rezultate ca surplus
al reţelelor de comunicaţii electronice sau a diverselor echipamente care nu contribuie efectiv la
funcţionarea reţelei;
c) să desfiinţeze surplusurile prevăzute la lit. b) al prezentului articol în termen de 6 luni de la
intrarea în vigoare a prezentului regulament.
CAPITOLUL VI. Sancţiuni
Art. 30 (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 33 constituie contravenţie dacă nu au
fost săvârşite în alte condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu
amendă de la 1000 lei la 2500 lei.
(2) Constatarea faptelor contravenţionale şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoanele
împuternicite prin dispoziţie de către Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău.
(3) Contravenţiilor prevăzute în prezentul regulament li se aplică dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau
în termen de cel mult 48 de ore de la data procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării
acestuia, a jumătate din minimul amenzii.
CAPITOLUL VII. Dispoziţii finale
Art. 31 Contractele de utilizare a zonei drumurilor judeţene încheiate cu furnizorii de reţele de
comunicaţii electronice, existente la data intrării în vigoare a prezentului regulament, vor fi înlocuite cu
contracte în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a judeţului
Bacău, în condiţiile prezentului regulament. De la data încheierii contractelor de acces pe proprietatea
publică sau privată a judeţului Bacău, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice datorează tarifele
pentru exercitarea dreptului de acces aprobate prin hotărâre a Consiliului Judeţean Bacău, în temeiul
Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice,
şi al prevederilor art. 6, art. 8 şi art. 13 din Legea privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii
electronice nr. l54/2012 şi contractele de utilizare a zonei drumurilor judeţene îşi încetează efectele.
Art. 32 Prezentul regulament intră în vigoare la data aducerii acestuia la cunoştinţă publică, în
condiţiile legii.
PREŞEDINTE,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
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ANEXA 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr. 202 din 30.10.2017
Contract cadru de constituire a dreptului de acces pe proprietatea publică/privată
a judeţului Bacău
1. Părţile contractante
Între:
………………………………………, cu sediul în (localitatea)………..,str. …………., nr. ….., bloc ….,
scara……, etaj ……, apartament…….., judeţ……., cod fiscal nr. …….. din…….., reprezentată
de………, cu funcţia de …………., în calitate de titular al dreptului de proprietate/folosinţă cu titlul
gratuit/închiriere/concesiune sau de administrare denumit(ă) în continuare PROPRIETAR
/COMODATAR/LOCATAR/CONCESIONAR/ADMINISTRATOR”1
şi
………………., cu sediul social/domiciliul în (localitatea) …, str. … nr. …, bloc …, scara …, etaj …,
apartament …, judeţ/sector …, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului/Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor/Registrul federaţiilor sub nr. …, din …, cod fiscal nr. … din …, reprezentată de …, cu
funcţia de …, în calitate de furnizor autorizat de reţele publice de comunicaţii electronice, în condiţiile
legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, denumit(ă) în continuare “OPERATOR”,
Având în vedere că:
- OPERATORUL este titular al Certificatului - tip de furnizor de reţele publice de comunicaţii
electronice nr. … din data de …, ce îi conferă dreptul de a negocia şi încheia contracte de acces pe
proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de
comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora,
-PROPRIETAR/COMODATAR/LOCATAR/CONCESIONAR/ADMINISTRATOR face dovada calităţii
sale de titular al dreptului de administrare asupra imobilului prin următoarele documente doveditoare:
− …
− …..
- părtile sunt de acord cu încheierea prezentului contract, prin care se stabilesc condiţiile de
exercitare a dreptului de acces asupra imobilului prevăzut la art. 3.1, convenind de comun acord
asupra termenilor şi condiţiilor prezentului contract.
Contractul este încheiat în conformitate cu prevederile art. 6, art. 8, art. 13 din Legea nr.
154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, prevederile Legii nr.
159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum si pentru
stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice,
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobata prin Legea nr. 140/2012, prevederile Codului civil,
precum şi ale oricăror altor acte normative care sunt incidente în materie.
2. Definiţii
2.1. Acces pe proprietatea publică/privată reprezintă accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate
în proprietate publică/privată, în scopul construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii şi mutării reţelelor
publice de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
2.2. Infrastructură fizică reprezintă construcţiile amplasate pe, deasupra, în sau sub terenuri, clădiri
sau alte structuri aflate pe proprietate privată, care pot fi utilizate pentru instalarea reţelelor de
comunicaţii electronice, inclusiv canalele, conductele, stâlpii sau pilonii.
2.3. Reţea de comunicaţii electronice reprezintă sistemele de transmisie şi, acolo unde este cazul,
echipamentele de comutare sau rutare şi alte resurse, inclusiv elementele de reţea care nu sunt
active, care permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori alte
mijloace electromagnetice, incluzând reţelele de comunicaţii electronice prin satelit, reţelele terestre
fixe, cu comutare de circuite şi cu comutare de pachete, inclusiv internet, şi mobile, reţelele electrice,
în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale de comunicaţii electronice, reţelele
utilizate pentru transmisia serviciilor de programe audiovizuale şi reţelele de televiziune prin cablu,
indiferent de tipul de informaţie transmisă.
Titularii dreptului de folosinţă gratuită sau închiriere, precum şi titularii dreptului de concesiune pot încheia contracte de
acces pe proprietatea publică/privată doar dacă responsabilitatea acordării dreptului de acces este expres prevăzută prin
actele prin care li s-a acordat dreptul de închiriere, de folosinţă gratuită sau de concesiune.
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2.4. Reţea publică de comunicaţii electronice reprezintă o reţea de comunicaţii electronice care este
utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice
destinate publicului.
2.5. Serviciul de comunicaţii electronice destinate publicului reprezintă un serviciu de comunicaţii
electronice furnizat, de regulă, cu titlu oneros, exclusiv sau în principal, unor terţe persoane
(publicului larg).
2.6. Furnizor de reţele de comunicaţii electronice reprezintă o persoană a cărei activitate constă, în
tot sau în parte, în furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de
autorizare generală.
3. Obiectul contractului
3.1. PROPRIETAR/COMODATAR/LOCATAR/CONCESIONAR/ADMINISTRATOR constituie cu titlu
oneros dreptul de acces asupra imobilului aflat în proprietatea/folosința gratuită/locațiunea
/concesiunea/administrarea sa situat ………… în ………., în favoarea OPERATORULUI, în vederea
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării următoarelor elemente de reţea publică de comunicaţii
electronice sau elemente de infrastructură necesare susţinerii acesteia:
− ...;
− ...;
− ....
3.2. Dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. este un drept de folosință, care se exercită în condiţiile
legii, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii.
3.3. Accesul se acordă începând cu data de …………….., pe toată durata contractului.
3.4. Suprafeţele de teren/construcţie asupra cărora se exercită dreptul de acces sunt următoarele:
− ....
− …
3.5. Dreptul de acces, în înţelesul prezentului contract, include şi dreptul de a obţine toate avizele şi
autorizaţiile necesare, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării elementelor de reţele
publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora,
prevăzute la art. 3.1., în conformitate cu interesele OPERATORULUI.
3.6. Instalarea, întreţinerea, înlocuirea sau mutarea elementelor de reţele publice de comunicaţii
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora se va realiza după cum
urmează:
− …;
− …
3.7. Durata estimativă a executării lucrărilor de instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a
elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare
susţinerii acestora va fi de … de la data notificării începerii lucrărilor, în conformitate cu prevederile
art. 3.6.
3.8. Metodele de lucru ce urmează a fi utilizate pentru realizarea lucrărilor de acces pe proprietate,
condiţiile efective, precum şi utilajele folosite sunt:
− …;
− …
3.9. În vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării elementelor de reţea publică de comunicaţii
electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, OPERATORUL va efectua
următoarele lucrări:
a) conform planificării OPERATORULUI aprobata de catre PROPRIETAR/COMODATAR/LOCATAR/
CONCESIONAR/ADMINISTRATOR prin autorizatia de amplasare si/sau acces in zona drumului
judetean, lucrările de instalare, înlocuire sau mutare a elementelor de reţele publice de comunicaţii
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora:
− …;
− …;
− …
b) periodic, lucrări de întreţinere şi reparaţii a elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice
sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora:
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− …;
− …;
− …
c) în caz de necesitate, lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă:
− …;
− …;
− …
3.10 In vederea protecţiei mediului (protecţia solului), pentru evitarea aglomerării terenului cu
elemente de infrastructura subterana, în zona în care se realizează amplasarea de reţele de
comunicaţii electronice subterane, furnizorii de reţele publice de comunicaţii trebuie să opteze pentru
realizarea coordonată a lucrărilor de acces pe proprietatea publica. În acest sens se vor stabili
numărul de furnizori de reţele de comunicaţii şi reţele electronice de pe proprietatea publică/private a
județului Bacău şi distanţele minime de amplasare faţă de reţelele existente.
3.11 În cazul în care pentru aceeaşi zonă se solicită accesul de către mai mulţi furnizori de
reţele de comunicaţii electronice, aceştia se pot asocia pentru realizarea în comun a unei canalizaţii
subterane. Caracteristicile tehnice ale acestei canalizaţii vor fi stabilite de către departamentul de
specialitate din cadrul autorității, răspunzător de această activitate în conformitate cu prevederile
legale.
3.12 In cazul in care PROPRIETARUL/COMODATARUL/LOCATARUL/CONCESIONARUL/
ADMINISTRATORUL doreste sa realizeze o investitie intr-o zona afectata de retele de comunicatii
electronice, investiţiile vor fi planificate /prevăzute din timp sau se va face o deviere a reţelei în
conditii tehnice identice cu respectarea urmatoarelor aspecte:
- Aducerea lucrărilor la starea iniţială a elementelor afectate;
- Se stabilesc distanţele minime de amplasare faţă de alte reţele existente;
- Se stabilesc numărul de furnizori pe o stradă - parteneriate între societăţi;
- Se solicită Avizul Unic.
3.13 In scopul identificării proprietarului reţelelor şi al evitarii amplasarii ilegale a reţelelor de
comunicaţii electronice, fiecare dintre tronsoanele de reţea existente intre stalpi va fi marcat prin
aplicarea unui marker diferenţiat ca şi culoare in funcţie de operator. Acesta se va aplica la o distanţă
de aproximativ 1 metru liniar de stâlpul care susţine reţeaua, de o parte şi de alta a acetuia (două
markere pe fiecare tronson de reţea situat intre doi stalpi). Stabilirea culorilor pentru fiecare operator
se va face aleatoriu de reprezentanţii PROPRIETARULUI/COMODATARULUI/LOCATARULUI/
CONCESIONARULUI/ADMINISTRATORULUI. Marcarea se va face de catre detinatorul retelei de
comunicatii in termen de … …….. de la incheierea prezentului contract pentru reţelele existente
amplasate suprateran şi in momentul realizării lor pentru reţelele ce se vor amplasa in subteran.
4. Drepturile şi obligaţiile părţilor
4.1. PROPRIETAR/COMODATAR/LOCATAR/CONCESIONAR/ADMINISTRATOR are următoarele
drepturi:
a) în cazul în care accesul este constituit cu titlu oneros, să încaseze tariful datorat pentru
exercitarea de către OPERATOR a dreptului de acces, sumă care include atât contravaloarea
folosinţei, cât şi, în măsura în care se produc prejudicii prin efectuarea lucrărilor, şi despăgubirea
aferentă2;
b) să beneficieze de repunerea în starea iniţială a imobilului afectat de realizarea lucrărilor de acces
sau de compensarea cheltuielilor determinate de aducerea în starea iniţială a respectivului
imobil;
c) să fie notificat prin intermediul persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau,
în lipsa acesteia, personal, cu cel puţin două zile lucrătoare în avans cu privire la accesul
persoanelor împuternicite de OPERATOR pentru efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 3.9. sau
pentru desfăşurarea unor activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor
lucrări, cu excepţia cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu caracter
de urgenţă;
d) să fie notificat, prin intermediul persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau,
în lipsa acesteia, personal, cu privire la accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR pentru
efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă pentru prevenirea
sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei calamităţi naturale ori a unui sinistru
deosebit de grav sau a unor lucrări de întreţinere ori de reparaţii impuse de asigurarea
continuităţii furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;
În cazul contractelor încheiate cu titlu gratuit se vor menţiona doar despăgubirile aferente prejudiciilor cauzate prin
efectuarea lucrărilor, în măsura în care acestea se produc.
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să îi fie afectat într-o măsură nesemnificativă dreptul de administrare asupra imobilului care face
obiectul dreptului de acces;
f) să solicite mutarea în cadrul aceleiaşi proprietăţi a elementelor de reţea de comunicaţii
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acesteia, în măsura în care
aceasta este necesară pentru executarea unor lucrări sau edificarea unor construcţii;
la încetarea prezentului contract să obţină dreptul de proprietate/folosinţă asupra eventualelor
îmbunătăţiri aduse terenului de către OPERATOR în perioada de derulare a prezentului contract şi
care conduc la creşterea calităţii agricole şi/sau la consolidarea terenului, fara nicio
obligatie/contraprestatie de nicio natura fata de operator.
Posibilitatea de a solicita operatorului efectuarea de verificari cu privire la reteaua amplasata. In acest
sens se vor efectua monitorizari comune ale retelelor amplasate in subteran si interventii prin
efectuarea de sapaturi in scopul constatarii numarului de retele aflate in subteran.
e)

4.2. PROPRIETAR/COMODATAR/LOCATAR/CONCESIONAR/ADMINISTRATOR are următoarele
obligaţii:
a) să asigure accesul la termenele convenite de părţi şi în zonele stabilite la art. 3.4., inclusiv prin
eliminarea acelor împrejurări care ar putea împiedica exercitarea dreptului de acces în bune
condiţii, astfel:
i.
să garanteze liberul acces la imobil, în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea unei
notificări din partea OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR
în vederea efectuării măsurătorilor pentru întocmirea proiectului de lucrări;
ii.
să garanteze liberul acces, în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea unei notificări din
partea OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR şi pentru
toate materialele, utilajele şi instalaţiile necesare atât la executarea lucrărilor de
construcţii şi amenajări, cât şi a lucrărilor de asamblare, instalare, modificare, operare,
întreţinere şi reparare a reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor
de infrastructură necesare susţinerii acestora, aşa cum au fost descrise la art. 3.1.;
iii.
să pună la dispoziţia OPERATORULUI toate informaţiile necesare legate de existenţa
unor eventuale restricţii asupra utilizării imobilului, impuse de un terţ, în cazul în care
acestea există.
b) să asigure, într-o manieră care să afecteze cât mai puţin aspectul exterior al proprietăţii şi mediul
înconjurător, tăierea arborilor sau arbuştilor, precum şi a ramurilor ori rădăcinilor care
îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces, la solicitarea în scris a
OPERATORULUI, pe cheltuiala OPERATORULUI şi cu acordarea unei despăgubiri conform art.
6.2., în situaţia în care nu există o soluţie alternativă, cu respectarea prevederilor legale din
domeniul protecţiei mediului;
c) să semneze procesul verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor. În cadrul
procesului verbal se vor menţiona starea fizică a imobilului, dotările şi utilităţile de care acesta
beneficiază în momentul începerii lucrărilor;
d) să efectueze reparaţiile necesare asupra imobilului pe toată durata contractului, cu excepţia celor
cauzate de exercitarea dreptului de acces;
e) să se abţină de la orice fapt personal, care ar avea drept consecinţă împiedicarea sau limitarea
exercitării de către OPERATOR a dreptului de acces care constituie obiectul prezentului contract;
f) să nu instaleze în incinta imobilului ori pe, deasupra sau sub imobilul respectiv echipamente
tehnice care ar putea să afecteze buna funcţionare a reţelei OPERATORULUI, fără acordul scris
al acestuia;
g) să răspundă pentru evicţiunea totală sau parţială şi pentru viciile ascunse ale imobilului care
împiedică exercitarea în bune condiţii a dreptului de acces;
h) să nu pretindă şi să nu primească niciun drept în legătură cu activitatea de afaceri a
OPERATORULUI, altul decât dreptul de a primi plăţile prevăzute în prezentul contract;
i) să despăgubească OPERATORUL în cazul în care, în exploatarea elementelor de reţele publice
de comunicaţii electronice sau de infrastructură amplasate pe, deasupra, în sau sub imobil, apar
defecţiuni
tehnice
din
culpa
PROPRIETARULUI/COMODATARULUI/LOCATARULUI/
CONCESIONARULUI/ADMINISTRATORULUI
j) să permită în cel mai scurt timp accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR, pe baza unei
notificări comunicate telefonic/scrise persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra
imobilului
sau,
în
lipsa
acesteia,
PROPRIETARUL/COMODATARUL/LOCATARUL/
CONCESIONARUL/ADMINISTRATORUL, în cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de
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întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă pentru prevenirea sau înlăturarea
consecinţelor generate de producerea unei calamităţi naturale ori a unui sinistru deosebit de grav
sau a unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii impuse de asigurarea continuităţii furnizării
reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;
k) să acorde şi OPERATORULUI eventualele condiţii mai favorabile, inclusiv referitoare la tarif, în
ceea ce priveşte exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi, stabilite de
PROPRIETAR/COMODATAR/LOCATAR/CONCESIONAR/ADMINISTRATOR în favoarea unor
terţi furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice prin contractele încheiate cu aceştia;
l) să pună la dispoziţia OPERATORULUI toate documentele necesare pentru înscrierea dreptului
constituit prin prezentul contract în cartea funciară a imobilului şi pentru obţinerea
avizelor/autorizaţiilor necesare pentru efectuarea lucrărilor;
m) în situaţii justificate de necesitatea efectuării unor lucrări asupra imobilului ce ar afecta reţelele de
comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora, sau buna
lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor să notifice, în scris, OPERATORULUI această
intenţie, cu cel puţin … zile lucrătoare înainte de data planificată a începerii lucrărilor; părţile, de
comun acord vor lua o decizie cu privire la noul amplasament;
n) să asigure exercitarea dreptului de acces în condiţii la fel de comode pentru OPERATOR în
cazul în care, în vederea construcţiei de clădiri sau realizării de lucrări, solicită reaşezarea
reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii
acestora, notificând în acest sens OPERATORUL conform lit. m);
o) să permită ca lucrările efectuate în zona de protecţie a reţelei operatorului să se realizeze în
prezenţa reprezentanţilor acestuia.
4.3. OPERATORUL are următoarele drepturi:
a) să beneficieze de dreptul de acces pe terenul/construcţia prevăzută la art. 3.1., în condiţiile Legii
nr. 159/2016 şi ale prezentului contract;
b) să împuternicească persoane care să efectueze lucrări de acces, inclusiv cele cu caracter de
urgenţă, sau să desfăşoare activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor
lucrări. Aceste persoane au dreptul de acces numai în măsura în care este necesar pentru
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea OPERATORULUI
şi cu acordul persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia,
cu
acordul
PROPRIETARULUI/COMODATARULUI/LOCATARULUI/CONCESIONARULUI
/ADMINISTRATORULUI. Exercitarea dreptului de acces se realizează cu respectarea clauzelor
privind notificarea, prevăzute la art. 9.
c) să realizeze, după transmiterea unei notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans,
operaţiunile prevăzute la art. 4.2. lit. b), dacă în termen de 45 de zile de la primirea solicitării din
partea PROPRIETARULUI / COMODATARULUI/LOCATARULUI / CONCESIONARULUI/
ADMINISTRATORULUI nu efectuează aceste operaţiuni. Operaţiunile se vor realiza într-o
manieră care să afecteze cât mai puţin aspectul exterior al proprietăţii şi mediul înconjurător.
d) să încheie acorduri de utilizare partajată a infrastructurii (instalate conform prezentului Contract)
cu alţi furnizori autorizaţi de reţele publice de comunicaţii electronice;
e) să solicite ca lucrările efectuate în zona de protecţie a reţelei sale să se realizeze în prezenţa
reprezentanţilor săi;
f) să beneficieze de garanţia împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale;
g) să fie notificat despre intenţia PROPRIETARULUI/COMODATARULUI/LOCATARULUI/
CONCESIONARULUI/ADMINISTRATORULUI de a efectua lucrări asupra imobilului ce ar afecta
reţelele de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora,
sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor, cu cel puţin 30 de zile calendaristice
înainte de data planificată pentru începerea lucrărilor.
4.4. OPERATORUL are următoarele obligaţii:
a) poartă răspunderea pentru toate pagubele produse imobilului, din culpa sa, pe întreaga perioadă
contractuală;
b) b) să notifice persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia,
PROPRIETARUL/COMODATARUL/LOCATARUL/CONCESIONARUL/ADMINISTRATORUL, cu
cel puţin două zile lucrătoare în avans, cu privire la exercitarea dreptului de acces de către
persoanele împuternicite de OPERATOR, cu excepţia cazului în care este necesară efectuarea
unor lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă, caz în care notificarea se va face telefonic în
condiţiile stabilite prin prezentul contract;
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c) să semneze procesul verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor;
d) să obţină avizele/autorizaţiile necesare pentru realizarea lucrărilor;
e) să efectueze lucrările de acces pe, deasupra, în sau sub imobilul ce face obiectul prezentului
contract cu respectarea cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind
calitatea în construcţii ori a celor privind protecţia mediului, a igienei şi sănătăţii publice, a muncii,
a ordinii publice şi siguranţei naţionale;
f) să suporte în întregime cheltuielile legate de îndeplinirea formalităţilor necesare pentru înscrierea
dreptului constituit prin prezentul contract în cartea funciară a imobilului;
g) să suporte în întregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea, întreţinerea şi
repararea reţelelor publice de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare
susţinerii acestora, aşa cum au fost descrise mai sus;
h) să plătească suma reprezentând contravaloarea dreptului de acces în condiţiile stabilite prin
prezentul contract, sumă care include atât contravaloarea folosinţei, cât şi, în măsura în care se
produc prejudicii prin efectuarea lucrărilor, despăgubirea aferentă3;
i) să reaşeze elementele reţelelor de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură
necesare susţinerii acestora, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, pe cheltuiala proprie, când această
reaşezare
este
solicitată
de
PROPRIETAR/COMODATAR/LOCATAR/CONCESIONAR
/ADMINISTRATOR pentru construcţia de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări, în condiţiile
convenite prin prezentul contract. Când reaşezarea elementelor reţelelor de comunicaţii
electronice sau a elementelor de infrastructură destinate susţinerii acestora este necesară pentru
efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât PROPRIETARUL/COMODATARUL
/LOCATARUL/CONCESIONARUL/ ADMINISTRATORUL, cheltuielile vor fi suportate de acestea;
j) să pună la dispoziţia persoanelor care efectuează lucrări în zona de protecţie a propriei reţele
toate informaţiile necesare, astfel încât să se evite producerea unor daune reţelei de comunicaţii
electronice;
k) să respecte normele şi standardele tehnice aplicabile echipamentelor instalate pe, deasupra, în
sau sub imobilul ce face obiectul prezentului contract;
l) să nu afecteze, decât cel mult într-o măsură nesemnificativă, dreptul de folosinţă asupra imobilului
în cauză prin efectuarea lucrărilor de acces sau, în cazul în care au fost deja efectuate lucrări de
acces asupra aceluiaşi imobil de către un alt furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice,
să nu afecteze în mod permanent dreptul de folosinţă asupra imobilului, printr-o restrângere
suplimentară determinată de efectuarea unor noi asemenea lucrări;
m) prin exercitarea dreptului de acces prevăzut la art. 3.1., OPERATORUL nu va cauza schimbarea
destinaţiei imobilului;
n) de a readuce în starea iniţială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăţi
sau, prin acordul părţilor, de a compensa
PROPRIETARULUI/COMODATARULUI/LOCATARULUI/
CONCESIONARULUI/ADMINISTRATORULUI cheltuielile determinate de aducerea în starea
iniţială a proprietăţii afectate;
o) să folosească suprafeţele de teren/construcţiile afectate de exercitarea dreptului de servitute în
scopul pentru care s-a încheiat prezentul contract;
p) să restituie suprafaţa de teren/construcţie la sfârşitul perioadei prevăzute în prezentul contract.
5. Intrarea în vigoare. Durata. Modificarea şi încetarea contractului
5.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi.
5.2. Lucrările prevăzute la art. 3.9 se execută de la data semnării de către părţi a procesului verbal de
începere a lucrărilor.
5.3. Dreptul de folosință care face obiectul prezentului contract se instituie pe o perioadă de ... ani
sau pe toată durata de existenţă a reţelelor de comunicaţii electronice sau elementelor de
infrastructură prevăzute la art. 3.1.
5.4. Părţile convin ca modificările în contract să se facă doar în urma unui acord scris, printr-un act
adiţional la prezentul contract.
5.5. Contractul încetează prin acordul de voinţă al părţilor, prin dispariţia imobilului, la expirarea
perioadei prevăzute la art. 5.3., ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligaţiilor sau în condiţiile
prevăzute 5.6. ori la art. 8.3. Contractul se reziliază de plin drept de care
PROPRIETAR/COMODATAR/LOCATAR/CONCESIONAR/ADMINISTRATOR fara a mai necesara
În cazul contractelor încheiate cu titlu gratuit se vor menţiona doar despăgubirile aferente, în măsura în care acestea se
produc.
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punerea intarziere a operatorului, prin simpla notificare a acestuia, fara trecerea vreunui termen si
fara interventia vreunei instante de judecata in cazul in care OPERATORUL se gaseste in vreuna din
urmatoarele situatii:
 neîndeplinirea obligatiilor si a conditiilor prevăzute la art. 6.1, ori la art. 6.2;
 nu a inceput edificarea retelelor in termen de ……..
5.6. OPERATORUL
poate
solicita
încetarea
contractului,
prin
transmiterea
către
PROPRIETAR/COMODATAR/LOCATAR/CONCESIONAR/ADMINISTRATOR a unei notificări cu cel
puţin 3 (trei) luni înainte de data la care se doreste a se inceta contractul, într-una din situaţiile
următoare:
a) utilizarea elementelor de reţea sau de infrastructură instalate devine imposibilă, oneroasă sau mai
puţin performantă decât a fost prevăzut iniţial;
b) se modifică arhitectura reţelei publice de comunicaţii electronice a OPERATORULUI, iar
elementele de reţea instalate nu mai corespund noii arhitecturi;
c) autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii OPERATORULUI nu pot fi obţinute.
6. Tarifare, termenul și modalitățile de plată
6.1. Părţile au convenit ca OPERATORUL să plătească suma de _______, reprezentând
contravaloarea dreptului de acces stabilit conform art. 3.1. Tariful precizat aprobat se indexează
anual cu rata inflatiei.
6.2. În situaţia în care, cu ocazia efectuării lucrărilor prevăzute la art. 3.9. se produc pagube
materiale
PROPRIETARULUI/COMODATARULUI/LOCATARULUI/CONCESIONARULUI/
ADMINISTRATORULUI, OPERATORUL va plăti acestuia, ca parte a tarifului convenit, o despăgubire
calculată având în vedere următoarele criterii:
- categoria de folosinţă şi suprafaţa de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
- tipurile de culturi si plantaţii afectate de lucrări;
- categoria construcţiei (construcţii de clădiri sau construcţii inginereşti) şi suprafaţa construită
afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
- activităţile restrânse cu ocazia efectuării lucrărilor;
- gradul de uzură al imobilului.
6.3. Plata sumei prevăzute la art. 6.1. se datorează de la momentul semnării de către părţi a
contractului.
6.4. Plata se va face trimestrial, până la data de 15 a ultimei luni din trimestru, în contul
PROPRIETARULUI/COMODATARULUI/LOCATARULUI/CONCESIONARULUI/
ADMINISTRATORULUI nr. …, deschis la ….
6.5. Plata se va efectua in baza unei facturi emisa de catre PROPRIETAR/ COMODATAR/
LOCATAR/CONCESIONAR/ADMINISTRATOR.
6.6. Factura se va comunica OPERATORULUI prin toate mijloacele de comunicare prevazute de
prevederile legale. Orice modificare survenita cu privire la datele de identificare, sediu, adresa de
email, telefon, fax ale OPERATORULUI, va fi comunicata PROPRIETARULUI/COMODATARULUI/
LOCATARULUI/CONCESIONARULUI/ADMINISTRATORULUI in termen de 5 zile lucratoare de la
aparitia modificarii.
6.7. Plata sumei prevăzute la art. 6.1. se va efectua de catre OPERATOR in termen de ………… de
la comunicarea facturii catre acesta din urma.
6.8. În cazul în care OPERATORUL nu achită sumele datorate în temeiul prezentului contact la
termenele prevăzute la art. 6.4., acesta datorează PROPRIETARULUI/COMODATARULUI/
LOCATARULUI/ CONCESIONARULUI/ADMINISTRATORULUI majorări de întârziere la nivelul celor
aplicabile obligatiilor fiscale datorate bugetelor locale.
6.9. OPERATORUL nu poate fi obligat să plătească taxele şi impozitele legale aferente imobilului ce
face obiectul prezentului contract.
6.10. Modificarile care intervin in raporturile contractuale sub aspectul intinderii suprafetelor grevate
de dreptul de acces, atrag dupa sine si modificarea contravalorii dreptului de acces, modificare care
va fi materializata prin incheierea unui act aditional in forma autentica de catre ambele parti.
Cheltuielile efectuate cu autentificarea actului aditional cad in sarcina OPERATORULUI.
7. Cesiunea dreptului
OPERATORUL nu poate ceda dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. unui alt furnizor de reţele publice
de comunicaţii electronice.
8. Forţa majoră
8.1. Niciuna dintre părţi nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau executarea în mod
necorespunzător - totală sau parţială - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului Contract,
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dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa
majoră aşa cum este definită de lege.
8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de ... zile
lucrătoare producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor
lui. Această notificare va fi confirmată ulterior, sub sancţiunea neluării în considerare, prin dovada
eliberată de Camera de Comerţ şi Industrie sau de alt organism abilitat.
8.3. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 30 de zile lucrătoare, fiecare
parte poate renunţa la executarea contractului pe mai departe, fără ca vreuna dintre ele să pretindă
daune-interese.
9. Notificări
9.1. În accepţiunea părţilor, orice notificare în scris adresată de una dintre acestea celeilalte este
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută de prezentul articol.
9.2. În cazul în care notificarea se transmite prin poştă, se va utiliza un serviciu poştal cu confirmare
de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe formularul tipizat de confirmare
de primire.
9.3. În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de
urgenţă, notificarea telefonică va fi confirmată ulterior în maxim două zile lucrătoare prin e-mail, fax
sau poştă.
9.4. Dacă se trimite prin fax, notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a
fost expediată.
9.5. Comunicările de rutină se pot efectua şi prin e-mail.
9.6. Detaliile privind punctele de contact ale ambelor părţi, necesare în derularea acestui contract
sunt prevăzute mai jos. În cazul modificării acestor informaţii, partea în cauză este obligată să notifice
cealaltă parte in termen de 5 zile lucratoare, sub sancţiunea considerării valabile a comunicării
transmise la vechiul punct de contact.
Pentru PROPRIETAR/COMODATAR
/LOCATAR/CONCESIONAR/ADMINISTRATOR
Persoană de contact: …………………..............
Telefon: …………………………………………..
Fax: ……………………………………….....…..
E-mail: ……………………………………….…..

Pentru OPERATOR
Persoană de contact: …………………..............
Telefon: …………………………………………..
Fax: …………………………………….....……..
E-mail: …………………………………….……..

10. Litigii
În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, orice litigiu
decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea,
executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente din
Bacău.
11. Clauze finale
11.1. Contractul se va înscrie de către OPERATOR în cartea funciară a imobilului asupra căruia se
exercită dreptul de acces şi este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv,
deţinătorului cu orice alt titlu, precum şi dobânditorilor imobilului.
11.2. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract,
neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau
prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
11.3. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său,
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau
ulterioară încheierii sale.
Prezentul contract a fost încheiat în formă autentică, într-un număr de … exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte, astăzi ….
SEMNĂTURI
PROPRIETAR/COMODATAR
/LOCATAR/CONCESIONAR/ADMINISTRATOR

OPERATOR
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Anexe la Contract
Anexa 1 - Actul doveditor al calităţii de PROPRIETAR/COMODATAR/LOCATAR/CONCESIONAR
/ADMINISTRATOR asupra/al imobilului (în cazul PROPRIETARULUI/COMODATARULUI/
LOCATARULUI/CONCESIONARULUI/ADMINISTRATORULUI
trebuie
mentionată
expres
posibilitatea acestora de a încheia acte juridice de natura celor care fac obiectul dreptului de acces)
Anexa 2 - Certificatul-tip nr. … / … al OPERATORULUI
Anexa 3 - Schiţa de amplasare a elementelor de reţea de comunicaţii electronice şi a elementelor de
infrastructură asociate acestora
Anexa 4 - Planul cadastral al imobilului
Anexa 5 - Extrasul de carte funciară eliberat de … sub nr. …
Anexa 6 - Certificatul fiscal nr. … din data …, emis de Circumscripţia financiară a …
PREŞEDINTE,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
HOTĂRÂRE nr. 216 din 28 noiembrie 2017
privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova,
în sezonul 2017-2018
Consiliul Judeţean Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din data luna noiembrie 2017;
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;
Luând în considerare propunerile transmise de Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea
Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău cu adresa nr. 1064/25.09.2017, înregistrată
la Consiliul Judeţean Bacău sub nr. 15989/26.09.2017;
Văzând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 19082/09.11.2017,
Raportul Direcţiei Economice şi Managementul Calităţii nr. 19083/09.11.2017 şi rapoartele comisiilor
de specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău;
În temeiul art. 91, alin (3), lit.”c”, art. 98 coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. ”c” ş 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 tarifele pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic
Moldova, în sezonul 2017-2018, 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.
PREŞEDINTE,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
Nr. 216 din 28.11.2017
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ANEXA la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr. 216 din 28.11.2017

TARIFE
pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova,
în sezonul 2017 – 2018

lei

ADULT
1 URCARE (2 puncte)
1 COBORÂRE (2 puncte)
6 URCĂRI (12 puncte)
12 URCĂRI (24 puncte)
36 URCĂRI (72 puncte)
72 URCĂRI (144 puncte)

TURIŞTI

SCHIORI

VARIANTE TARIFE

7
35
65
80
150

COPIL/ELEV/
STUDENT
5
20
35
50
80

ADULT
7
7
-

COPIL/ELEV/
STUDENT
5
5
-

Tarif parcare 10 lei/zi
Notă:
a) 1 urcare reprezintă 2 puncte;
b) Punctele sunt valabile 15 zile:
c) Contravaloarea punctelor neutilizate nu se returnează;
d) Program turişti 11-16.

PREŞEDINTE,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
HOTĂRÂRE nr. 232 din 18 decembrie 2017
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 2018
Consiliul Judeţean Bacău întrunit în şedinţa extraordinară din luna decembrie 2017;
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. 110220/13.10.2017,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bacău sub nr. 17277/16.10.2017.
Văzând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 20723 din 04.12.2017,
Raportul Direcţiei economice şi managementul calităţii nr. 20724 din 04.12.2017 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
2018, 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,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
Nr. 232 din 18.12.2017
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ANEXA la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr. 232 din 18.12.2017
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
1
2

3

Denumirea activităţilor
independente pentru care venitul
net se poate determina pe baza
normelor anuale de venit
Boiangerie
Comert cu amanuntul in magazine
nespecializate,
cu
vanzare
predominanta de produse alimentare,
bauturi si tutun

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

4

Comert cu
alimentare

produse

agricole

si

5

Comert cu obiecte de uz casnic si
unelte gospodaresti

6

Comert
cu
imbracaminte
incaltaminte noua si uzata

si

Codul şi denumirea activităţilor din
Clasificarea activităţilor din economia
naţională – CAEN Rev. 2
- 1330: Finisarea materialelor textile
- 4711: Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă
de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 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
- 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
- 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
- 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
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NORMA DE
VENIT
pentru
anul 2018
17400
17400

17400

17400

17400

17400

Nr.
crt

Denumirea activităţilor
independente pentru care venitul
net se poate determina pe baza
normelor anuale de venit

7

Comert cu ambalaje din sticla

8

Comert cu casete audio-video, CD si
DVD

9

Comert
cu
amanuntul
echipamentelor
audio/video,
magazine specializate

10

Comert cu animale si pasari vii

11

Comert cu lina, piei crude

12

Comercializare de stuf

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

14

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

15

Comercializare piese si accesorii
pentru autovehicule

al
in

Codul şi denumirea activităţilor din
Clasificarea activităţilor din economia
naţională – CAEN Rev. 2
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
- 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
- 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
-4743:
Comerţ
cu
amănuntul
al
echipamentelor audio/video în magazine
specializate
- 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
- 4624:Comerţ cu ridicata al blănurilor,
pieilor brute şi al pieilor prelucrate
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri,
chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor,
plantelor şi seminţelor; comerţ cu
amănuntul al animalelor de companie şi a
hranei pentru acestea, în magazine
specializate
- 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
- 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
- 4531: Comerţ cu ridicata de piese şi
accesorii pentru autovehicule
- 4532: Comerţ cu amănuntul de piese şi
accesorii pentru autovehicule
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NORMA DE
VENIT
pentru
anul 2018

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

Nr.
crt

16

17

Denumirea activităţilor
independente pentru care venitul
net se poate determina pe baza
normelor anuale de venit

Confectionare si/sau comercializare
de incaltaminte

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

Codul şi denumirea activităţilor din
Clasificarea activităţilor din economia
naţională – CAEN Rev. 2
- 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
- 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.
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18

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

19

Confectionare si/sau comercializare
garnituri pentru etansare

20

Confectionare si/sau comercializare
obiecte metalice si de mecanica fina

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

22

Confectionare si/sau comercializare
hamuri si harnasamente

23

Confectionare
si/sau
reparare
obiecte din blana si cojocarie

Codul şi denumirea activităţilor din
Clasificarea activităţilor din economia
naţională – CAEN Rev. 2
- 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.
- 2219: Fabricarea altor produse din
cauciuc
- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri
noi, în magazine specializate
- 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
- 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
- 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
- 1420: Fabricarea articolelor din blană
-9529: Repararea articolelor de uz personal
şi gospodăresc n.c.a.
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24

Confectionare si/sau reparare bijuterii
din metale si pietre pretioase

25

Confectionare si/sau comercializare
gablonturi, martisoare si felicitari

26

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

27

Confectionare si/sau comercializare
rame,incadrari tablouri si oglinzi

28

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

29

Confectionare,
acordari
si/sau
reparatii de instrumente muzicale

30

Confectionare si/sau comercializare
de maturi si perii

31

Confectionare si/sau comercializare
de unelte de pescuit

32

Confectionare, comercializare si/sau
reparatii ambarcatiuni

33

Copiere acte

34

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

Codul şi denumirea activităţilor din
Clasificarea activităţilor din economia
naţională – CAEN Rev. 2
- 3212: Fabricarea bijuteriilor şi articolelor
similare din metale şi pietre preţioase
- 9525: Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
- 3213: Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi
articole similare
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri,
chioşcuri şi pieţe al altor produse
-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
- 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
- 1512 : Fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie
şi
a
articolelor
de
harnaşament
- 9523: Repararea încălţămintei şi a
articolelor din piele
- 3220: Fabricarea instrumentelor muzicale
- 9529: Repararea articolelor de uz
personal şi gospodăresc n.c.a
- 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
- 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
- 3011: Construcţia de nave şi structuri
plutitoare
- 3012: Construcţia de ambarcaţiuni
sportive şi de agrement
- 3315: Repararea şi întreţinerea navelor şi
bărcilor
- 1812: Alte activităţi de tipărire n.c.a.
- 8219: Activităţi de fotocopiere, de
pregătire a documentelor şi alte activităţi
specializate de secretariat
- 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
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35

Croitorie, Corsetarie

36

Dactilografiere si stenografiere

37

Daracit si/sau toarcere

38

Demontare
(dezasamblare)
de
autovehicule si comercializare piese
auto uzate

39

Dogarie

40

Dresura de animale

41

Dulgherie,
tamplarie
comercializare de barne,
suporti pentru constructii

42

Extractia si comercializarea pietrei,
pietrisului, nisipului, argilei

43

Fabricarea produselor
branzeturilor

44

Fantanerie

45

Fierarie – potcovarie

si
grinzi

lactate

si

Codul şi denumirea activităţilor din
Clasificarea activităţilor din economia
naţională – CAEN Rev. 2
hranei pentru acestea, în magazine
specializate
- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri,
chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 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
- 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.
- 1310: Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor
textile
- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.
- 3831: Demontarea (dezasamblarea)
maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz
pentru recuperarea materialelor
- 4677: Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi
resturilor
- 1624: Fabricarea ambalajelor din lemn
- 9529: Repararea articolelor de uz
personal şi gospodăresc n.c.a.
- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea
animalelor
- 9329: Alte activităţi recreative şi distractive
n.c.a
- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.
- 1623: Fabricarea altor elemente de
dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
- 4332: Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
- 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
- 1051: Fabricarea produselor lactate şi a
brânzeturilor
- 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.
- 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
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Codul şi denumirea activităţilor din
Clasificarea activităţilor din economia
naţională – CAEN Rev. 2

NORMA DE
VENIT
pentru
anul 2018

metal

46

Fotografiere,
fotoceramica

fotocopiere

si

47

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

48

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

49

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

50

Inchirieri de casete audio-video, CD
si DVD

51

Inchiriere de camere in scop turistic

52

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

53

Intermedieri in turism

54

Lacatuserie

55

Legare de carti

56

Lucrari de excavare

57

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

58

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

59

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

- 7420: Activităţi fotografice
- 8219: Activităţi de fotocopiere, de
pregătire a documentelor şi alte activităţi
specializate de secretariat
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.
-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.
-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.
- 7722: Închirierea de casete video şi
discuri (CD-uri, DVD-uri)
- 5510: Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
similare
- 5520: Facilităţi de cazare pentru vacanţe
şi perioade de scurtă durată
- 5590: Alte servicii de cazare
- 3312: Repararea maşinilor
- 3317: Repararea şi întreţinerea altor
echipamente de transport n.c.a.
4520:
Întreţinerea
şi
repararea
autovehiculelor
- 7911: Activităţi ale agenţiilor turistice
- 7990: Alte servicii de rezervare şi
asistenţă turistică
- 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
- 1814: Legătorie şi servicii conexe
- 4312: Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 : Lucrări de foraj şi sondaj pentru
construcţii
- 9313: Activităţi ale centrelor de fitness
- 9319: Alte activităţi sportive
- 9329: Alte activităţi recreative şi distractive
n.c.a.
- 9604: Activităţi de întreţinere corporală
- 9321: Bâlciuri şi parcuri de distracţii
- 9329: Alte activităţi recreative şi distractive
n.c.a.
- 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea
prăjiturilor şi a produselor proaspete de
patiserie
- 1072: Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor;
fabricarea
prăjiturilor
şi
produselor
conservate de patiserie
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60

Denumirea activităţilor
independente pentru care venitul
net se poate determina pe baza
normelor anuale de venit

Prelucrare
piei,
vopsirea blanurilor

prepararea

si

61

Prepararea carbunelui din lemn

62

Producere si/sau comercializare de
var

63

Producere si/sau reparare de cazane
si caldari

64

Producere si/sau
articole de feronerie

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

66

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

67

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

comercializare

Codul şi denumirea activităţilor din
Clasificarea activităţilor din economia
naţională – CAEN Rev. 2
- 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
- 1511: Tăbăcirea şi finisarea pieilor;
prepararea şi vopsirea blănurilor
- 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
- 2352: Fabricarea varului şi ipsosului 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri,
chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 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
- 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
- 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
- 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
- 1073: Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor,
cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase
similare
- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor
produse
alimentare,
în
magazine
specializate
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68

Producere si/sau comercializare de
obiecte de artizanat

69

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

70

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

71

Productie,
comercializare
reparare jocuri si jucarii

72

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

73

Paza si ingrijirea animalelor, inclusiv
in stani sau cirezi

74

Pescuit si comercializare de peste

75

Reparare brichete, montat supapa si
umplere cu gaz

76

Reparare ceasuri, bijuterii, stilouri,
umbrele, ochelari

77

Reparare aparate foto, radio, TV,

si/sau

Codul şi denumirea activităţilor din
Clasificarea activităţilor din economia
naţională – CAEN Rev. 2
- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor
alimentare, băuturilor şi produselor din
tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi
pieţe
- 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
- 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
- 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
- 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.
- 1084: Fabricarea condimentelor şi
ingredientelor
- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor
produse
alimentare,
în
magazine
specializate
- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea
animalelor
- 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
- 9522: Repararea dispozitivelor de uz
gospodăresc şi a echipamentelor pentru
casă şi grădină
- 9529: Repararea articolelor de uz
personal şi gospodăresc n.c.a.
- 9525: Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
- 9529: Repararea articolelor de uz
personal şi gospodăresc n.c.a.
- 3312: Repararea maşinilor

- 40 -

NORMA DE
VENIT
pentru
anul 2018

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400
17400

Nr.
crt

Denumirea activităţilor
independente pentru care venitul
net se poate determina pe baza
normelor anuale de venit
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

78

Reparare si intretinere moto, velo

79

Reparare
incaltaminte

80

Reparare
ascensoare
marfuri

81

Rotarie si/sau executare de caroserii
din lemn

82

Servicii de batut porumb cu masina

83

Servicii de afumare carne si slanina

84
85
86

si

reconditionare

si/sau
intretinere
de persoane si de

Servicii de amplasare de corturi,
rulote si altele
Servicii de cantarire
Servicii de formatare si incarcare
baterii auto, acumulatori si pile
electrice

87

Servicii executate de proprietarii de
cazane pentru fabricat rachiuri
naturale

88

Servicii de
alezare

89

Servicii de incarcat stingatoare

strungarie

,

frezare,

Codul şi denumirea activităţilor din
Clasificarea activităţilor din economia
naţională – CAEN Rev. 2
- 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.
- 4540: Comerţ cu motociclete, piese şi
accesorii aferente; întreţinerea şi repararea
motocicletelor
- 9529: Repararea articolelor de uz
personal şi gospodăresc n.c.a.
- 9523: Repararea încălţămintei şi a
articolelor din piele
- 3317: Repararea şi întreţinerea altor
echipamente de transport n.c.a.
- 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru
construcţii
- 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.
- 0161: Activităţi auxiliare pentru producţia
vegetală
- 0163: Activităţi după recoltare
- 1011: Prelucrarea şi conservarea cărnii
- 1013: Fabricarea produselor din carne
(inclusiv din carne de pasăre)
- 5530: Parcuri pentru rulote, campinguri şi
tabere
- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.
- 2720: Fabricarea de acumulatori şi baterii
- 3314: Repararea echipamentelor electrice
- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.
- 1101: Distilarea, rafinarea şi mixarea
băuturilor alcoolice
- 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate,
obţinute prin fermentare
- 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
- 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.
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17400

17400

17400

17400

17400

17400
17400
17400
17400

17400

17400

17400

Nr.
crt

Denumirea activităţilor
independente pentru care venitul
net se poate determina pe baza
normelor anuale de venit

90

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

91

Servicii de incarcat sifoane

92

Servicii de incubare oua

94

Servicii de reproductie si selectie in
cresterea animalelor
Servicii executate de ipsosari

95

Servicii executate de lustragii

96

Servicii executate
veterinari

93

de

tehnicieni

98

Servicii
de
frizerie,
coafura,
cosmetica. manichiura, pedichiura ,
masaj
Servicii executate de macelari

99

Servicii de morarit si urluit

100

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

101

Servicii de intretinere si curatare a
cladirilor, inclusiv menaj casnic

102

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

103

Servicii de dezinfectie, dezinsectie si
deratizare

104

Servicii executate de meditatori

105

Servicii executate de organizatori de
expozitii si spectacole

97

Codul şi denumirea activităţilor din
Clasificarea activităţilor din economia
naţională – CAEN Rev. 2
- 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.
- 1107: Producţia de băuturi răcoritoare
nealcoolice; producţia de ape minerale şi
alte ape îmbuteliate
- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea
animalelor
- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea
animalelor
- 4331: Lucrări de ipsoserie
- 8129: Alte activităţi de curăţenie
- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.
- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea
animalelor
- 7500: Activităţi veterinare
- 9602: Coafură şi alte activităţi de
înfrumuseţare
- 9604: Activităţi de întreţinere corporală
- 1011: Prelucrarea şi conservarea cărnii
- 1061: Fabricarea produselor de morărit
- 1091: Fabricarea preparatelor pentru
hrana animalelor de fermă
- 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.
- 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
- 2562: Operaţiuni de mecanică generală
- 4391: Lucrări de învelitori, şarpante şi
terase la construcţii
- 3700: Colectarea şi epurarea apelor uzate
3900:
Activităţi
şi
servicii
de
decontaminare
- 8129: Alte activităţi de curăţenie
- 8559: Alte forme de invăţământ n.c.a.
- 8230: Activităţi de organizare a
expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
- 9002: Activităţi suport pentru interpretarea
artistică (spectacole)
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17400

17400
17400
17400
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17400

17400
17400
17400

17400
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17400

17400
17400
17400
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Denumirea activităţilor
independente pentru care venitul
net se poate determina pe baza
normelor anuale de venit

106

Servicii
stopari

107

Servicii executate cu pive

108

Servicii de presare metale la rece,
bobinare

109

Servicii executate cu ulenite

110

Servicii executate de bucatari

111

Servicii de pompe funebre

112

Servicii executate de instructorii auto
Servicii executate in agriculatura,
manual sau cu mijloace mecanice

113

de

plisat,

gofrat,

ajurat,

114

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

115

Servicii executate de sobari, de
teracotari cosari

116
117

Servicii de spalatorie si curatatorie a
produselor din textile si din blanuri
Servicii de tinichigerie, vopsitorie,
electricitate auto, spalatorie auto,

Codul şi denumirea activităţilor din
Clasificarea activităţilor din economia
naţională – CAEN Rev. 2
- 9004: Activităţi de gestionare a sălilor de
spectacole
- 1330: Finisarea materialelor textile
- 9529: Repararea articolelor de uz
personal şi gospodăresc n.c.a.
-9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.
- 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.
- 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
- 1041: Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
- 2053: Fabricarea uleiurilor esenţiale
- 1085: Fabricarea de mâncăruri preparate
- 5629: Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.
- 9603: Activităţi de pompe funebre şi
similare
- 8553: Şcoli de conducere (pilotaj)
- 0161: Activităţi auxiliare pentru producţia
vegetală
- 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.
- 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.
- 9601: Spălarea şi curăţarea (uscată)
articolelor textile şi a produselor din blană
- 3312: Repararea maşinilor
4520:
Întreţinerea
şi
repararea
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17400

17400
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118

Denumirea activităţilor
independente pentru care venitul
net se poate determina pe baza
normelor anuale de venit
lustruire si ceruire auto

Servicii de vinzare ziare, reviste si
carti

119

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

120

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

121

Taiat lemne cu
sau circular

122

Taiere si slefuire piatra

123

Tesut covoare , presuri

124

Tescuire

125

Tocilarie

126

127

fereastrau portabil

Transporturi de marfuri si persoane,
inclusiv mijloace de transport cu
tractiune animala
Transport auto cu taxiuri pentru
marfuri si persoane, mai putin cea
efectuata in regim de maxi-taxi

128

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

129

Vulcanizare

130

Vopsire, emailare si cositorie

Codul şi denumirea activităţilor din
Clasificarea activităţilor din economia
naţională – CAEN Rev. 2
autovehiculelor,
- 8122: Activităţi specializate de curăţenie
- 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
- 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
- 6202: Activităţi de consultanţă în
tehnologia informaţiei
- 6203: Activităţi de management (gestiune
şi exploatare) a mijloacelor de calcul
-1610: Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1629: Fabricarea altor produse din lemn;
- 2370: Tăierea, fasonarea şi finisarea
pietrei
- 1393: Fabricarea de covoare şi mochete
- 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
- 2562: Operaţiuni de mecanică generală
- 9529: Repararea articolelor de uz
personal şi gospodăresc n.c.a.
-9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.
- 4941: Transporturi rutiere mărfuri
- 5221: Activităţi de servicii anexe pentru
transporturi terestre
- 4932 : Transporturi cu taxiuri
- 5030: Transportul de pasageri pe căi
navigabile interioare
- 5040: Transportul de marfă pe căi
navigabile interioare
- 2211:
Fabricarea anvelopelor şi a
camerelor de aer; reşaparea şi refacerea
anvelopelor
4520:
Întreţinerea
şi
repararea
autovehiculelor
- 2561: Tratarea şi acoperirea metalelor
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17400

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 1450 lei/lună –
conform HG nr. 1/2017)
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 2018 SE 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 2018 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,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
HOTĂRÂRE nr. 233 din 18.12.2017
privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aplicabile în
anul 2018
Consiliul Judeţean Bacău, întrunit în şedinţa extraordinară din luna decembrie 2017;
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. 19472 din 15.11.2017,
cu privire la stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în
anul 2018, Raportul Direcţiei Economice şi Managementul Calităţii nr. 19473 din 15.11.2017 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 01.01.2018.
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,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
Nr. 233 din 18.12.2017
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ANEXA nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr. 233 din 18.12.2017
I. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban:
Suprafaţa pentru
care se obţine
certificatul de
urbanism

a) pana la 150
mp inclusiv
b) intre 151mp si
250 mp inclusiv
c) intre 251mp si
500 mp inclusiv
d) intre 501mp si
750 mp inclusiv
e) intre 751mp si
1.000 mp inclusiv
f) peste 1000 mp

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 2017
prin H.C.J.
nr.172/2016lei-

Taxa
propusă
pentru
anul 2018
–lei -

6

1,2

7,2

7,2

7,2

7

1,4

8,4

8,4

8,4

9

1,8

10.8

10,8

10,8

12

2,4

14,4

14,4

14,4

14

2,8

16,8

16,8

16,8

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

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

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 2017
prin HCJ
nr.172/2017
-lei-

Taxa
propusă
pentru
anul 2018
–lei -

15

3,0

18

18,0

18,0
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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.
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

Taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de foraje
sau excavări

Niveluri
conform Legii
nr. 227/2015
Taxa - lei8 pentru fiecare
m2 afectat

Majorare
20% faţă
de Legea
nr.
227/2015
-lei1,6
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Nivel taxă
majorată
-lei-

Taxă aprobată
pt. anul 2017
prin HCJ
nr.172/2016
-lei-

Taxa
propusă pentru
anul 2018
–lei -

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,
Niveluri
conform
Legii nr.
227/2015
Taxa - lei-

Taxa

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

Majorare
20% faţă
de Legea
nr.
227/2015
-lei-

Nivel taxă
majorată
-lei-

1,6

9,6
pentru
fiecare m2
de
suprafaţa
ocupată de
construcţie

Taxă
aprobată pt.
anul 2017
prin HCJ
nr.172/2016
-lei9,6 pentru
fiecare m2 de
suprafaţă
ocupată de
construcţie

Taxa
propusă
pentru
anul 2018
–lei 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;
PREŞEDINTE,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
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ANEXA nr.1 a la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr. 233 din 18.12.2017

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

0
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
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
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
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
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
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
-

VALOAREA IMPOZABILA
- lei/mp Clădire cu instalaţie
Fara instalatii de
de apă, canalizare
apa, canalizare,
electrice şi încălzire
electrice sau
(conditii cumulative)
încălzire
1
2
1000

600

300

200

200

175

125

75

75% din suma care
s-ar aplica cladirii

75% din suma care
s-ar aplica cladirii

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,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
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ANEXA nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr. 233 din 18.12.2017

TAXE VIZITARE
muzee, case memoriale şi galerie de artă din cadrul
Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu” pentru anul 2018
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tipul taxei

UM

Taxă
2017

Taxă
2018

Taxă individuală
Taxă elevi, studenţi, adulţi cu handicap
mediu şi uşor
Taxă pentru grupuri organizate ( min. 10
persoane) şi pentru pensionari
Taxă ghidaj de specialitate pentru vizitatori
individuali
Taxă de vizitare a tuturor obiectivelor
( turul complexului)
Taxă pentru fotografiere în expoziţii
Taxă pentru filmare în expoziţii

lei/pers

4,00

4,00

lei/pers

1,00

1,00

lei/pers

2,00

2,00

ora

8,00

8,00

lei/pers

8,00

8,00

lei/pers
lei/pers

10,00
15,00

10,00
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,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
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ANEXA nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr. 233 din 18.12.2017
TAXE VIZITARE
muzee şi case memoriale din cadrul
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Ion Borcea” pentru anul 2018
Taxă
2017

Taxă
2018

6,00
1,50

6,00
1,50

2,00

2,00

20,00

20,00

-

8,00

lei/pers
lei/pers

6,00
1,50

6,00
1,50

lei/pers

2,00

2,00

Nr
Tipul taxei
U.M.
crt.
Taxă vizitare Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău
1
Taxă individuală
lei/pers
2
Taxă elevi, studenţi (grup şi individual)
lei/pers
3
Taxă grupuri organizate ( minim 10 persoane) şi pentru
lei/pers
pensionari
4
Taxă ghidaj limba franceză/engleză
lei/grup
5
Taxă ghidaj de specialitate pentru vizitatori individuali
lei/pers
Taxă vizitare Casa memorială „Ion Borcea” - Racova
1
Taxă individuală
2
Taxă elevi, studenţi (grup şi individual)
3
Taxă grupuri organizate (minim 10 persoane) şi pentru
pensionari

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,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
HOTĂRÂRE nr. 239 din 18.12.2017
privind declanşarea procedurilor de expropriere a unor imobile- terenuri proprietate privată situate pe
amplasamentul lucrării de utilitate publică Sistem de balizaj pe direcţia 16 la pista de decolareaterizare a Aeroportului Internaţional “George Enescu” Bacău
Consiliul Judeţean Bacău, întrunit în şedinţa extraordinară din luna decembrie 2017;
Având în vedere prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și art. 5 din Legea nr. 255/2010, actualizată,
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, ale art. 4 alin.(1) și alin.(2) din Hotărârea
Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010
privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes
national, judetean si local;
Văzând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Județean Bacău nr. 21628 din
14.12.2017, Raportul comun al Direcției tehnic investiții și lucrări publice, al Direcției economice si
managementul calităţii, al Direcției juridice şi administrație publică locală și al Structurii Arhitect Șef nr.
21629 din 14.12.2017, precum și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Bacău;
În temeiul art. 91 lit. f), al art. 98 raportat la dispozițiile art. 45 alin.(3) și al 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 documentația tehnico – economică pentru declararea de utilitate publică de
interes județean a lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare Sistem de balizaj pe direcția
16 la pista de decolare – aterizare a Aeroportului Internațional ,,George Enescu,, Bacău, elaborată
prin proiectul nr. 10304/2017 de către S.C. GEO ARC SRL, cu următorii indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiției (fără TVA) 1 012 813,98 lei
(inclusiv TVA) 110 922,24 lei
din care: construcții + montaj (fără TVA) 364 449,75 lei
(inclusiv TVA) 433 695,20 lei
Durata de realizare a investiției:8 luni.
Art. 2. Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean ,,Sistem de
balizaj pe direcția 16 la pista de decolare – aterizare a Aeroportului Internațional ,,George Enescu,,
Bacău, potrivit planului de situație prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie
coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean,, Sistem de balizaj pe
direcția 16 la pista de decolare – aterizare a Aeroportului Internațional ,,George Enescu,, Bacău,
prevăzut la art. 2, expropriator fiind Județul Bacău prin Consiliul Județean Bacău.
Art. 4. Se aprobă lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale ai căror imobile sunt
afectate de coridorul de expropriere, identificaţi pe baza evidenţelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară şi ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum și sumele individuale aferente
despăgubirilor, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 5. Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru
imobilele proprietate private care constituie coridorul de expropriere al lucrării prevăzute la art. 2, în
cuantum de 107.059,44 euro, vor fi alocate din bugetul propriu al județului Bacău pe anul 2018, în
termen de 90 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, într-un cont
deschis pe numele expropriatorului - județul Bacău la dispoziţia proprietarilor de imobile, în vederea
efectuării plăților despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
Art. 6. Planul cu amplasamentul lucrărilor de utilitate publică de interes județean se aduce la
cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Bacău, precum și pe pagina de internet a
Consiliului Județean Bacău și va fi comunicat spre avizare și recepție Agenției Naționale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară.
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Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă
publică, în condiţiile legii.
PREŞEDINTE,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
Nr. 239 din 18.12.2017
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ANEXA nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr. 239 din 18.12.2017
Lista proprietarilor ai căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere

Nr.
crt.

1
2
3

4

5

6
7
8
9
10

Proprietar

N.C.

Pavel
64725
Ecaterina
Pavel Cristina
64804
Saftiuc
Corneliu, Rati
64581
Ioan Viorel,
Rati Luminita
Saftiuc
Corneliu, Rati
64587
Ioan Viorel,
Rati Luminita
def. Paraschiv
Toma, cu
moștenitor
Paraschiv
Traian
Prihoanca
Constantin
Ignat Valentin,
71624
Ignat Verginica
Hira Adam
61042
Marian
Rotariu Ștefan,
60407
Rotariu Iustina
Munteanu
79903
Constantin
TOTAL GENERAL

Suprafața
propusă
pentru
expropriere
(mp)

Valoare
unitară
(euro/mp)

Valoare
estimată
(lei)

Valoare
estimată
(euro)

T50 P1627/31

455,72

2,00

4.161,36

911,44

T50 P1627/29

422,52

2,00

3.858,20

845,04

T50
P1627/27,28

804,45

2,00

7.345,75

1.608,90

T50
P1627/27,28

353,00

2,00

3.223,38

706,00

T50
P1627/25,26

5.873,84

14,00

375.454,68

82.233,76

T50 P1627/36

52,00

14,00

3.323,83

728,00

T50 P1627/40

203,30

14,00

12.994,90

2.846,20

T50 P1627/58

351,87

14,00

22.491,46

4.926,18

T50 P1627/61

494,55

14,00

31.611,54

6.923,70

T50 P1627/24

380,73

14,00

24.336,19

5.330,22

488.801,29

107.059,44

Tarla/Parcelă

9.391,98

PREŞEDINTE,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
HOTĂRÂRE nr. 247 din 28.12.2017
privind stabilirea taxelor şi tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, aplicabile în anul 2018
Consiliul Judeţean Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din luna decembrie 2017;
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. 21208/11.12.2017,
Raportul Direcţiei Economice şi Managementul Calităţii nr. 21209/11.12.2017 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 3,00 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 reparare, recondiţionare, adăugare de noi elemente unor
produse tradiţionale ale clienţilor, pentru orice alte intervenţii solicitate de către aceştia cu privire la
modificarea/adaptarea/îmbunătăţirea/innobilarea unor produse specifice tradiţiei/folclorului, în
contextul obiectivului ansamblului, privind păstrarea tradiţiei şi promovarea folclorului, tarifele să fie
negociate la momentul contractării prestaţiei, în funcţie de complexitatea lucrărilor cerute de client.
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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.
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 2018 cursul de schimb este de 4,5871 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.
(3) Contractele noi de utilizare şi acces în zona drumurilor judeţene se vor încheia între
Utilizatori şi Serviciul Public Judeţean de Drumuri în calitate de administrator al drumurilor judeţene ce
fac parte din domeniul public al Judeţului Bacău. Urmărirea derulării acestor contracte se va face de
Serviciul Public Judeţean de Drumuri. Sumele încasate şi majorările aferente dacă este cazul, vor fi
virate de utilizatori în contul Consiliului Judeţean Bacău RO77TREZ06121360250XXXXX, cod fiscal
5057580 şi vor constitui sursă de finanţare pentru administrarea, întreţinerea, repararea şi
modernizarea drumurilor judeţene.
(4) Urmărirea contractelor de utilizare şi acces în zona drumurilor judeţene încheiate înainte
de 2012 aflate în derulare şi încasarea sumelor aferente, se va face de către Consiliul Judeţean
Bacău.
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.
Se aprobă ca taxele pentru efectuarea de copii după documentele deţinute de Consiliul
Judeţean Bacău solicitate în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
să fie cele prevăzute la punctul 3 din anexa nr. 7.
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
01.01.2018.
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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,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
Nr. 247 din 28.12.2017
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ANEXA nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr. 247 din 28.12.2017
TAXE
pentru serviciile prestate de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”
pentru anul 2018
Nr.
crt.
1

2

3

4

5
6

Taxă
Taxă
2017
2018
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
Taxă pentru vânzarea în regim de consignaţie a
Lei/lucrare
15% din
15% din
lucrărilor de artă plastică, publicaţiilor de specialitate
valoarea
valoarea
acestora
acestora
Taxă pentru vânzarea în regim de consignaţie a
Lei/obiect
30% din
30 % din
obiectelor meşteşugăreşti şi de artă populară, suvenire
valoarea
valoarea
acestora
acestora
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
lei/zi/pers*
400
500
lei/zi/pers*
335
- Tehnician de săpătură/arheolog
Taxă evaluare/expertiză bunuri istorice, arheologice,
etnografice (monedă, obiecte epoca modernă)
Lei/buc
5,00
5,00
Taxă pentru vânzarea materialelor care valorifică
patrimoniul cultural al instutiţiei şi judeţului :
Lei/buc
- vederi, calendare
1,00
1,00
- pliante
1,50
1,50
- ghidul CM Iulian Antonescu
23,00
23,00
- pliant – album muzeu istorie
7,00
7,00
- broşură – album muzeu artă
7,00
7,00
- pixuri, creioane, radiere personalizate
2,00
2,00
- calendare birou personalizate
2,00
2,00
- agende personalizate
10,00
10,00
- DVD-uri cu imagini din patrimoniul muzeului
5,00
5,00
- Monumente istorice bacauane, brosura I, II
28,00
28,00
- Calendar etnografic
7,00
7,00
- CARPICA 2014-Volum de specialitate
50,00
50,00
- Album Nicu Enea
78,00
78,00
- CARPICA 2015-Volum de specialitate
50,00
50,00
- Album Lucia Cosmescu
35,00
35,00
- Catalog artişti plastici bacauani
30,00
30,00
- Album Dany Madlen Zarnescu
40,00
40,00
- Catalog pipele din colecţia Muzeului de Istorie
50,00
50,00
- Monumente istorice bacauane, brosura III, IV
35,00
35,00
- Corpus Nummorum Moldaviae;
40,00
40,00
- Album Carmen Poenaru;
21,00
21,00
- Monumente istorice bacauane -broşura V;
35,00
35,00
- Catalog sigilii din colecţia muzeului de istorie Bacău;
- Istoria Consiliului Judeţean necartonată;
60,00
60,00
- Istoria Consiliului Judeţean cartonată;
10,00
10,00
- Pliante George Bacovia;
12,00
12,00
- Insigne metalice Bacovia
18,00
18,00
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Tipul taxei

UM

Nr.
crt.

Tipul taxei

UM

- 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 vol II

Taxă
2017
3,00
-

Taxă
2018
3,00
70,00
50,00
60,00

-

32,00
50,00
40,00

* o zi = 8 ore
PREŞEDINTE,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
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ANEXA nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr. 247 din 28.12.2017
TAXE
pentru serviciile prestate de Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea” Bacău pentru anul 2018
Nr
crt.
1
2
3
4
5
6

7

8

9
10
11

12

13
14
15
16
17
18

Tipul taxei

U.M.

Taxă
2017

Taxa prezentare multimedia ( min 10 persoane) lei/pers
2,00
Taxa spectacol planetariu ( min 10 persoane)
lei/pers
3,00
Taxă observaţii astronomice
Lei/pers
2,00
Taxa expoziţie duminicală
lei/pers
8,00
Taxă fotografiere/filmare muzeu
lei/filmare
10,00
Taxă pentru vânzarea materialelor care valorifică
patrimoniul cultural al instutiţiei şi judeţului :
- vederi
lei/buc
1,50
- pliante
lei/buc.
2,00
- CD-prezentare
lei/buc
8,00
Taxă efectuare de copii după documentele de
simplă - A4- 0,20
specialitate din biblioteca instituţiei
dublă – A4- 0,40
- alb-negru
lei/pag
simplă –A3– 0,30
dublă – A3 – 0,50
simplă - A4 -1,00
- color
lei/pag
dublă – A4-2,00
simplă –A3– 2,00
dublă – A3 – 4,00
Taxă bilanţ de mediu de nivel I *
lei/bilanţ
1.263,75
Taxă bilanţ de mediu de nivel II*
„
1.263,75
Taxă memoriu tehnic *
Lei/studiu
913,75
Taxă Fişa de prezentare şi declaraţie pentru
obţinerea autirizaţiei de mediu*
„
478,75
Taxă raport de mediu pentru PUG sau PUZ*
„
1.351,25
Taxă evaluarea impactului asupra mediului EIM*
”
1.491,25
Taxa evaluare adecvată pe componenta
biodiversităţii *
„
2.331,25
Taxă alte tipuri de proiecte de mediu –propuneri
monumente ale naturii*
„
408,75
Taxă determinare material biologic *
lei/buc
4,00
Taxă efectuare analize fitopatologice*
lei/probă
10,00
Taxă vânzare în regim de consignaţie obiecte de
10% din valoarea
podoabă din piele, pietre semipreţioase, colecţii
obiectului
roci, minerale, insecte în acrilic
Taxă pentru expoziţiile de profil
20 % din valoarea
organizate de parteneri
încasărilor
partenerilor
Taxă sală de conferinţă
lei/oră
50,00
Taxele pentru vânzarea volumelor de specialitate
-„Studii şi comunicări”
Lei/volum
20,00
Taxă expertiză bunuri de importanţă ştiinţifică
Lei/buc
Taxă insectar 30x21 cm/42x30 cm
Lei/buc
Taxă ierbar 30x21 cm/42x30 cm (25 coli)
Lei/buc
Taxă şcoala de vară
Lei/
participant/
zi
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Taxă
2018
2,00
3,00
2,00
8,00
10,00

1,50
2,00
8,00
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
1.263,75
1.263,75
913,75
478,75
1.351,25
1.491,25
2.331,25
408,75
4,00
10,00
10% din valoarea
obiectului
20 % din valoarea
încasărilor
partenerilor
50,00
20,00
13,00
200,00/300,00
60,00/120,00
10,00



Notă: Taxele propuse pentru anul 2018 reprezintă valorile minime, ele se vor majora în funcţie de
complexitatea lucrărilor.
PREŞEDINTE,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară

ANEXA nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr. 247 din 28.12.2017
TAXE
pentru serviciile prestate de Biblioteca Judeţeană „C.Sturdza” Bacău
în anul 2018
NR.
CRT.
1

2

TIPUL TAXEI
Împrimarea pe hârtie a informaţiei din
baza de date a bibliotecii şi efectuarea
de copii după documentele existente
în colecţiile bibliotecii
Penalităţi întârziere restituire carte
peste prevederile regulamentului

TAXĂ

TAXĂ
AN 2017

AN 2018

0,20 lei / pagină A4

0,20 lei / pagină A4

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,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
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ANEXA nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr. 247 din 28.12.2017
TAXE
pentru activităţile desfăşurate de Filarmonica „ Mihail Jora” Bacău
pe anul 2018
Nr
crt
1.

2.

3.

TIPUL TAXEI

UM

Taxă închiriere sala “Ateneu”
- pentru societăţi comerciale – peste 4 ore
- sub 4 ore
- pentru partide politice
- peste 4 ore
- sub 4 ore
- pentru unităţi de învăţământ – peste 4 ore
- sub 4 ore
- pentru instituţii bugetare subordonate Consiliului
Judeţean Bacău
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
Taxă pentru concerte susţinute în străinătate

TAXĂ
2017

TAXĂ
2018

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

2.100
1.400
940
700
600
450
gratuit

2.100
1.400
940
700
600
450
gratuit

lei

10,00

10,00

lei
lei
lei

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

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,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
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ANEXA nr. 5.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr. 247 din 28.12.2017
TARIFE SUPLIMENTARE
de utilizare a drumurilor de interes judeţean
Nr.
crt.

Unitate
de
calcul

Tarif unitar, fără TVA
euro

în regim normal, la
20% din valoarea totală a tarifelor de
mai mult de două
depăşire, dar nu mai puţin de 10 euro
zile lucrătoare de la
tarif/
Emitere AST în
data înregistrării la
document
limitele de
unitate
20,00
competenţă;
(SPJD Bacău)
include traseu,
1.2.
în regim de urgenţă,
tariful de la pct. 1.1 multiplicat cu 1,5
condiţii de
în mai puţin de două
parcurs şi cost
tarif/
zile lucrătoare de la
document
data înregistrării la
unitate
2. Estimare; include condiţii de
50,00
tarif/
parcurs, distanţă şi cost; nu include
estimare
traseu
3. Depăşirea masei totale maxime
0,02*(G-mma/2)
admise, indiferent de tipul
tarif x
suspensiilor, numărul de axe sau de
distanţă
roţi
4.
Suspensii
Alte suspensii decât
pneumatice
cele pneumatice sau
sau
echivalente
echivalente
4.1.
(((G-mma)^2)*((G- 1,50*(((G-mma)^2)*((GDepăşirea
axă simplă
mma)+2,9)^2)
mma)+2,9)^2) /100
masei maxime
tarif x
/100
admise pe axă,
distanţă
4.2. indiferent de
((G-mma)+0,3)^2)* 1,50*(((Gnumărul de roţi
axă dublă
(2/ ((G-mma) +
mma)+0,3)^2)*
10))
(2/((G-mma)+10))
4.3.
(((G1,50*(((G-mma)+0,2)^2)*
axă triplă
mma)+0,2)^2)*
(2/((G-mma)+10))
(2/((G-mma)+10))
5.1. Depăşirea
lungime
(0,12^2 * ( (L-Lma)+1) ^2)/10
tarif x
5.2. dimensiunilor
lăţime
0,23^2 * ( (l-lma)+l) ^2
distanţă
maxime
admise
5.3.
înălţime
0,23^2 *((h-hma)+l)^2
6. Recântărire sau remăsurare, la
tarif/
50,00
solicitarea utilizatorului
operaţie
1.1.

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.
. 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,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
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ANEXA nr.6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr. 247 din 28.12.2017
TAXE ŞI TARIFE
pentru serviciile prestate de Serviciul Public de Protecţia Plantelor
în anul 2018

Nr
crt
1.*
2.*
3*
4.*
5.*
6.*
7.*
8.

9.

2017
Lei/UM

Denumirea lucrării
Tarif dezinfecţie/mp
Tarif dezinsecţie/mp
Tarif deratizare/mp
Tarif stropit manual pomi talie mică/buc
Tarif stropit manual pomi talie mijlocie/buc
Tarif stropit manual pomi talie mare/buc
Tarif stropit manual vii /ha
Taxă chirie lunară pentru construcţii (preţ min.de
începere a licitaţiei), mp/lună:
-Centrul Tg.Ocna
-Centrul Sascut şi Podul Turcului
Taxă chirie lunară pentru teren – fără servituţile de acces
(preţ minim de începere a licitaţiei), mp/luna

0,14
0,20
0,12
1,00
1,30
1,50
110,00

0,14
0,20
0,12
1,00
1,30
1,50
110,00

1,00
0,50

1,00
0,50

0,10

0,10

*- tarifele nu includ c/v substanţelor folosite.

PREŞEDINTE,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
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2018
Lei/UM

ANEXA nr. 7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr. 247 din 28.12.2017
TAXE
pentru scanare şi efectuare copii după planuri cadastrale şi alte asemenea
planuri deţinute de Consiliul Judeţean Bacău

Nr.
crt.
1

2

3

4
5
6
7

Piese componente
Taxă efectuare copii color după planuri cadastrale şi alte
asemenea planuri (PUG, PUZ, PUD, PATJ)
- desene tehnice - cu acoperire culoare max 50%
- planşe – cu acoperire culoare max 50%
Scanare după planuri cadastrale şi alte asemenea planuri
(PUG, PUZ, PUD, PATJ)
- alb negru
- color
Taxă efectuare copii după piese scrise şi desenate albnegru
- fornat A4
- format A4 (faţă-verso)
- fornat A3
- format A3 (faţă-verso)
Taxă aviz pentru emiterea avizului de oportunitate
Taxă pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării
construcţiilor
Taxă formular cerere certificat de urbanism
Taxă formular cerere autorizaţie de construire/desfiinţare

UM

Taxă
2017

Taxă
2018

lei/mp
lei/mp

40,00
70,00

40,00
70,00

lei/mp
lei/mp

25,00
28,00

25,00
28,00

lei/pag
lei/pag
lei/pag
lei/pag
lei

0,40
0,60
0,50
0,70
25,00

0,40
0,60
0,50
0,70
50,00

lei
lei

-

30,00
1,00

lei
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,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
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ANEXA nr. 8 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău
nr. 247 din 28.12.2017
Tarife
pentru confecţionarea pieselor componente ale costumului naţional de
către Ansamblul Folcloric "Busuiocul" Bacău
pentru anul 2018
MODEL
Nr.
crt.

Specificaţie produs

I
1

COSTUM POPULAR FEMEI
Ie femei

2
3
4
5
6
7

Catrinţă femei
Poală femei
Bată femei
Bundiţă femei lucrată manual
Bundiţă femei lucrată mecanic
Suman femei

8
9
10
11
12
13
II
1

Ilic femei
Opinci femei
Trăistuţă pentru femei
Broboadă pentru femei
Ştergare
Mantie femei
COSTUM POPULAR FETE (COPII)
Ie fete (copii)

2
3
4
5
6
7
8
20
21
III

Catrinţă fete (copii)
Poală fete (copii)
Bată fete (copii)
Bundiţă fete (copii) lucrată manual
Bundiţă fete (copii) lucrată mecanic
Ilic fete
Opinci fete
Trăistuţă pentru fete
Broboadă pentru fete
COSTUM POPULAR BĂRBAŢI

1

Camaşă bărbaţi

2

Pantalon bărbaţi

3
4
5
5
7

Poală bărbaţi
Bată bărbaţi
Bundiţă bărbaţi lucrată manual
Bundiţă bărbaţi lucrată mecanic
Suman bărbaţi

8
9
10
IV

Ilic bărbaţi
Opinci bărbaţi
Căciulă bărbaţi
COSTUM POPULAR BĂIEŢI (COPII)

Mărime

Incarcat
pret/buc
(lei)

Mediu
pret/buc.
(lei)

Simplu
pret/buc.
(lei)

46-50
38-44
38-50
38-50
38-50
38-50
38-50
46-50
38-44
38-50
36-39
.
38-50

250
240
120
1000
420
200
-

235
230
110
150
-

225
220
90
100
40
370
350
100
90
40
40
150
280

pt.8-10 ani
pt. 4-6 ani
pt.4-10 ani
pt.4-10 ani
pt.4-10 ani
pt.4-10 ani
pt.4-10 ani
pt.6-10 ani
pt.6-10 ani
-

100
90
80
800
370
-

80
75
60
-

60
55
50
40
30
70
70
35
35

46-52
38-44
46-52
38-44
38-52
38-52
38-52
38-52
46-52
38-44
38-52
40-44
54-61 cm

300
290
120
1000
470
-

270
260
110
-

230
220
140
130
100
50
450
420
110
100
80
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1

Cămaşă băieţi (copii)

2

Pantalon băieţi (copii)

3
4
5
6
7
8
9

Poală băieţi (copii)
Bată băieţi
Bundiţă băieţi lucrată manual
Bundiţă băieţi lucrată mecanic
Ilic băieţi
Opinci băieţi
Căciuli băieţi

pt. 8-10 ani
pt. 4-6 ani
pt. 8-10 ani
pt. 4-6 ani
pt. 4-10 ani
pt. 4-10 ani
pt. 4-10 ani
pt. 4-10 ani
pt. 6-10 ani
pt. 6-10 ani
pt. 6-10 ani

100
90
80
800
370
-

80
75
60
-

PREŞEDINTE,
CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Braşoveanu

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina Zară
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60
55
55
50
40
30
80
80
70
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