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CONSILIUL JUDEŢEAN 

COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ______/2018 

pentru modificarea Hotărârii 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 _________________, 

analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

pentru modificarea Hotărârii 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 Economice, 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. 32 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legea nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

- O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 20 din O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 

concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, 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: 

 

Art. I. Anexele nr. 1, 10 și 11 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, cu modificările și completările 

ulterioare se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr, 1, 2, și 3 care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

Art. II. Taxele și tarifele prevăzute fac venituri la: 

- cele cuprinse în anexa nr. 1  la bugetul propriu al Consiliului Județean Covasna; 

- cele cuprinse în anexa nr. 2  la bugetul propriu al Școlii Populare de Arte şi 

Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

- cele cuprinse în anexa nr. 3 la bugetul propriu al Ansamblului de Dansuri „Trei 

Scaune – Háromszék”. 

 

 Sfântu Gheorghe, la ______________________. 

 

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 și editarea monitorului oficial al 

județului; 

- 1 ex. la Direcția Economică; 

-1 ex. la Școala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola 

Sepsiszentgyörgy; 

-1 ex. la Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék”. 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr.              /           2018 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea Hotărârii 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 

 

 

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 au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 49/2016, în baza prevederilor art. 495 lit.(f) din legea 227/2015 privind 

Codul fiscal și pe baza propunerilor direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna şi al instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean Covasna.  

Prezentul proiect de hotărâre propune introducerea unei noi taxe pentru 

eliberarea avizului de oportunitate la faza PUZ, pentru activităţile şi serviciile prestate 

de către Direcția Urbanism și Administrativ, cuprinse în Anexa nr.1,  actualizarea 

taxelor şi tarifelor pentru unele activităţi şi servicii prestate de către de către Şcoala 

Populară de Artă şi Meserii, cuprinse în Anexa nr. 2, respectiv modificarea taxelor și 

tarifelor practicate de Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune- Háromszék” Táncegyüttes, 

cuprinse în Anexa nr. 3. 

Direcția Urbanism și Administrativ propune introducerea unei noi taxe pentru 

eliberarea avizului de oportunitate la faza PUZ, atât pentru persoane juridice, cât și 

pentru persoane fizice, având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare, introduse în Anexa nr.1 . 

Şcoala Populară de Artă şi Meserii în dorinţa eficientizării activităţii proprii, și a 

ridicării nivelului calității serviciilor oferite, luând în considerare nivelul actual al 

preţurilor de piaţa al bunurilor și serviciilor (creșterea tarifelor la energie electrică, 

energie termică, lemne de foc), propune modificarea tarifelor de cazare şi închiriere iar 

pentru diversificarea activității intenționează introducerea unor cursuri noi și 

cuprinderea noilor taxe de educaţie culturală şi educaţie adulţi. (anexa nr. 2) 

Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune- Háromszék" Táncegyüttes propune 

introducerea unui preț de bilet pentru evenimente speciale și a unui tarif de închiriere 

costume și recuzite aplicate grupurilor și altor instituții de cultură, totodată se dorește 

excluderea biletului de intrare de 3 lei/persoană, preț redus pentru grupuri organizate 



copii, având în vedere, că este mult sub prețul biletelor practicate de alte instituții de 

cultură. (anexa nr.3). 

Taxele şi tarifele prevăzute în prezentele anexe fac venituri la: 

a) Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Covasna, încasările provenite din 

aplicarea prevederilor cuprinse în Anexa nr. 1. 

b) Bugetul propriu al Şcolii Populare de Artă şi Meserii, încasările provenite din 

aplicarea prevederilor cuprinse în Anexa nr. 2. 

c) Bugetul propriu al Ansamblului de Dansuri Trei Scaune- Háromszék 

Táncegyüttes încasările provenite din aplicarea prevederilor cuprinse în Anexa nr. 3. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Covasna nr. 49/2016 și aprobarea proiectului de hotărâre pregătit în acest sens. 

 

 

 

 

Președinte, 

 

TAMÁS Sándor 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.J./B.Zs.  

 


