
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 

privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către 

direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din 

subordinea Consiliului Judeţean Covasna 

 

 

 Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa sa ordinară din data de ____________ 2016, 

analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru 

modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 privind 

stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea 

Consiliului Judeţean Covasna, 

având în vedere: 

- Raportul Direcției Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului, precum 

și Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- art. 18, alin. (4) și (5) din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

fiind îndeplinite prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, 

în baza art. 91 alin. (3) lit. c) şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Articol unic. Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 privind 

stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea 

Consiliului Judeţean Covasna, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Sfântu Gheorghe, la ____________ 2016. 

 

TAMÁS Sándor 

            Preşedinte 

   Contrasemnează: 

   VARGA Zoltán 

  Secretar al judeţului Covasna 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta se comunică: 

- 1 ex. la Instituţia Prefectului Judeţului Covasna; 

- 2. ex. la Compartimentul administraţie publică; 

- 1 ex. la Direcția Economică; 

- 1 ex. la Direcția Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului. 
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ANEXA nr. 1 

 la Hotărârea nr. ____/2016 

(Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 49/2016) 

 

TAXE SPECIALE PENTRU PRESTĂRI SERVICII DE CĂTRE CONSILIUL 

JUDEȚEAN COVASNA 

 

1. Taxe speciale pentru servicii de copiat, multiplicat 

- pentru persoane fizice: 1,50 lei/pagină-format A4 

 3 lei/pagină-format A3 

- pentru persoane 

juridice 

1,50 lei/pagină-format A4 

 3 lei/pagină-format A3 

2. Taxe pentru servicii de fax, scanare 

- pentru persoane fizice: 1,50 lei/pagină-format A4 

 3 lei/pagină-format A3 

- pentru persoane 

juridice 

1,50 lei/pagină-format A4 

 3 lei/pagină-format A3 

3. Taxă pentru căutare în arhivă  

- pentru persoane fizice 6  lei/document 

- pentru persoane 

juridice 

10 lei/document 

4. Taxe pentru eliberarea de copii de pe actele aflate în arhiva Consiliului 

Județean Covasna 

- pentru persoane fizice: 1 lei/pagină- format A4 

 2 lei/pagină- format A3 

- pentru persoane 

juridice 

2 lei/pagină- format A4 

 4 lei/pagină- format A3 

5. Taxă specială pentru 

servicii de copiere în 

baza Legii nr. 544/2001 

0,05% din salariul minim pe economie calculat 

per pagină 

 
Notă:- Plata taxelor se poate face în numerar la sediul Consiliului Județean Covasna, prin 

mandat poștal, prin decontare bancară în contul RO02TREZ25621360250XXXXX, deschis la 

Trezoreria Sf. Gheorghe, titular Consiliul Județean Covasna, CUI 4201988 și prin intermediul 

altor sisteme de plată, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

. Documentele se vor elibera după prezentarea dovadei plăţii taxelor. 

- Serviciile de copiere se pot efectua atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic în 

format electronic, în funcţie de opţiunea solicitantului. 

- În cazul serviciului de copiere în format electronic (scanare) documentele se eliberează 

pe suportul solicitantului (CD, memory stick, floppy etc.), sau documentele se pot transmite 

prin e-mail dacă mărimea acestora nu depăşeşte 1 Mb. 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr. ________/_____________2016 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

49/2016 privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile 

prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna 

şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna 

 

 

 

 

 Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 prevede taxele şi tarifele 

pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean 

Covasna. Anexa nr. 4 al hotărârii în cauză cuprinde taxe speciale pentru presări servicii 

de către Consiliul Județean Covasna. 

 Prin H.G. nr. 478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002 s-a stabilit costul serviciului de copiere, 

care nu poate depăși 0,05% din salariul minim pe economie calculat per pagină. 

 Având în vedere cele de mai sus, propunem modificarea și înlocuirea anexei nr. 

4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 și aprobarea proiectului de 

hotărâre pregătit în acest sens. 

 

 

 

Președinte, 

 

TAMÁS Sándor 
 

 


