
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

  

HOTĂRÂREA NR. ________/2021 

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 pe anul 2022 

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa sa ordinară din data de ________________ , 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 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 pe anul 2022, 

având în vedere raportul comun al Direcţiei Economice şi Direcţiei Juridice şi dezvoltarea 

teritoriului, precum şi Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna, 

luând în considerare:  

- art. 20 alin. (1) lit. „b”, art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

- art. 473, 474, 476, 486, și 494 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  

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

modificările şi completările ulterioare, 

- Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 - Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, 

cu modificările ulterioare; 

- art. 24 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 6 alin. (2) şi art. 70 alin. (4), (5) și (6) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, 

- O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate 

de Compania Naţională de Administrare  a Infrastructurii Rutiere - S.A., 

- art. 19 alin. (2) și (3) din Ordinul comun al Ministrului Transporturilor și al Ministrului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1.158/2.336/2019 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului 

rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, 

 - fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată,  

în baza art. 173 alin. (3) lit. c) şi în temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă 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 pe anul 2022 prevăzute în anexele nr. 1-11, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de ___________. 

(2) Pe aceeaşi dată se abrogă: 

-  Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 4/2021 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, 

precum și orice alte dispoziții contrare.  

  Art. 3. Taxele şi tarifele prevăzute în prezenta hotărâre se încasează și fac venit la 

următoarele instituții: 

- cele cuprinse în anexele nr. 1, 2, 3, 4, 6, 8 la bugetul propriu al Consiliului Judeţean 

Covasna; 

- cele cuprinse în anexa  nr. 5 la bugetul propriu al Muzeului Naţional Secuiesc - Székely 

Nemzeti Múzeum; 

- cele cuprinse în anexa nr. 7 la bugetul propriu al Spitalului Judeţean „Dr. Fogolyán 

Kristóf” Sfîntu Gheorghe; 

 - cele cuprinse în anexa nr. 9 la bugetul Școlii Populare de Arte şi Meserii Sfântu 

Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

 - cele cuprinse în anexa nr. 10 la bugetul Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – 

Háromszék”; 

 - cele cuprinse în anexa nr. 11 la bugetul Centrului Județean pentru Protecția Naturii și 

Salvamont. 

Art. 4. Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri se face prin afişare la sediul 

Consiliului Judeţean Covasna, precum şi prin publicare în Monitorul Oficial al Judeţului 

Covasna. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia economică, 

Direcţia juridică și dezvoltarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna, Muzeul Naţional Secuiesc- Székely Nemzeti Múzeum; Biblioteca Judeţeană 

„Bod Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár, Spitalul Judeţean „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu 

Gheorghe, Școala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola 

Sepsiszentgyörgy, Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék”și Centrul Județean pentru 

Protecția Naturii și Salvamont.  

  

Sfântu Gheorghe, _____________________. 

 

   TAMÁS Sándor 

     Preşedinte 

             Contrasemnează: 

             VARGA Zoltán 

  Secretar general al judeţului Covasna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta se comunică:  

- 1 ex. la Instituţia Prefectului județul Covasna, 

- 2 ex. la Compartimentul administraţie publică; 

- 1 ex. la Direcţia economică; 

- 1 ex. la Direcţia juridică și dezvoltarea teritoriului; 

- 1 ex. la Muzeul Naţional Secuiesc- Székely Nemzeti Múzeum; 

- 1 ex. la Biblioteca Judeţeană „Bod Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár; 

- 1 ex. la Spitalul Judeţean „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

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

Sepsiszentgyörgy;  

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

- 1 ex. la Centrul Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont. 
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                                   ROMÂNIA 

                 CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

                             Nr.          /       2021  

 

REFERAT DE APROBARE 

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 pe anul 2022 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, Consiliul Județean Covasna stabilește anual, pentru anul următor nivelul 

taxelor locale, taxelor speciale și a tarifelor. 

 La baza fundamentării nivelului taxelor şi tarifelor pe anul 2022, care fac obiectul 

prezentului proiect de hotărâre, s-au avut în vedere prevederile legale în vigoare şi 

propunerile direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, 

precum şi ale instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean Covasna, astfel că taxele 

locale şi tarifele datorate bugetului general al judeţului pentru anul 2022 sunt cele 

propuse şi prezentate în  anexele nr. 1-11, după cum urmează: 

 Anexa nr. 1, cuprinde taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a 

autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare.  

Nivelul acestor taxe sunt stabilite conform art. 473 și 474 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal și se propune menținerea taxelor și tarifelor pentru anul 2022 la 

nivelul celor practicate în anul 2021. 

Anexa nr. 2, cuprinde tarife de utilizare a zonei drumurilor judeţene stabilite în 

baza Ordinului nr.1836/2018 a Ministerului Transporturilor pentru drumurile de interes 

naţional şi autostrăzi din România, completate si pentru reţele de comunicaţii 

electronice. Conform adresei nr.426/30.08.2021 depuse de Serviciul de Administrare a 

Drumurilor Județene, având în vedere, că tarifele sunt stabilite în euro, se propune 

menținerea acestora pentru anul 2022 la nivelul celor aplicate în anul 2021. 

Anexa nr. 3, cuprinde tarifele suplimentare pentru depăşirea limitelor de greutate 

şi/sau gabarit de către autovehiculele înmatriculate în România care circulă pe drumurile 



judeţene stabilite în baza O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Ordinului nr.1836/2018 a Ministerului Transporturilor pentru 

drumurile de interes naţional şi autostrăzi din România. Conform adresei 

nr.426/30.08.2021 depuse de Serviciul de Administrare a Drumurilor Județene, având în 

vedere, că tarifele sunt stabilite în euro,  se propune menținerea acestora pentru anul 

2022 la nivelul celor aplicate în anul 2021. 

Anexa nr. 4, prevede taxe şi tarife aplicate pentru prestări servicii efectuate de 

către Consiliul Judeţean Covasna (servicii de copiat, multiplicat, căutare în arhivă, 

eliberare de copii după acte). Se propune menținerea tarifelor pentru anul 2022 la nivelul 

celor practicate în anul 2021. 

Anexa nr. 5, cuprinde tarife la biletele de intrare, precum şi alte taxe aplicate în 

cadrul Muzeului Naţional Secuiesc. Conform propunerii nr.1003/06.09.2021 înaintate de 

Muzeul Naţional Secuiesc  nivelul acestora în anul 2022 se mențin la nivelul celor 

aplicate în anul 2021. 

Anexa nr. 6, cuprinde tarifele pentru serviciile prestate în cadrul Bibliotecii 

Judeţene „Bod Péter”. Prin adresa nr.389/03.09.2021 Biblioteca Judeţeană „Bod Péter” 

propune menținerea tarifelor pentru anul 2022 la nivelul celor practicate în anul 2021. 

Anexa nr. 7, cuprinde  lista cu tarifele analizelor medicale efectuate la cererea 

pacienților, tarifele de radiologie și imagistică medicală, respectiv tarifele pentru 

serviciile efectuate de Laboratorul de Analize Medicale și Histopatologie, aplicate de 

Spitalul Judeţean „Dr. Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe. Conform adresei de 

solicitare nr.14432/07.09.2021 înaintată de Spitalul Judeţean „Dr. Fogolyán Kristóf” 

Sfântu Gheorghe, prețurile serviciilor medicale susmenționate nu vor suferi modificări în 

anul 2022, respectiv se vor introduce la prestările de servicii efectuate de Laboratorul de 

Analize Medicale și Histopatologie 12 noi tarife (poz.107-118) pentru analize teste rapide 

Covid-19. 

Anexa nr. 8, cuprinde lista cu tarife pentru eliberarea, prelungirea sau înlocuirea 

licenţelor de traseu și  transport de persoane prin curse regulate speciale, respectiv tarife 

pentru eliberarea Caietului de sarcini al licenței de traseu. Prin adresa nr.178/03.09.2021 

compartimentul de specialitate propune pe anul 2022  tarife la nivelul celor practicate în 

anul 2021. 



Anexa nr. 9, cuprinde taxele de educaţie culturală, tarife de cazare şi închiriere 

practicate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii. Prin adresa nr.463/27.08.2021,  Şcoala 

Populară de Arte şi Meserii propune pe anul 2022 modificări la nivelul taxelor de 

educație culturală datorită cererii de piață pentru lansarea de noi cursuri pentru anul 

școlar 2022 ( blockflöte, instr.de percuție, pictură decorativă pe casete de lemn). 

Deasemenea se propune modificarea termenelor de plată ale taxelor de educație 

culturală, în 3 rate (20 oct., 20 febr., 20 apr.). În urma reautorizării programelor de 

formare datorită creșterii orelor de curs  și autorizarea de noi cursuri, se propune 

introducerea de  noi taxe pentru formarea profesională a adulților (curs de specializare la 

Relații publice și comunicare-180 ore, curs de inițiere Ospătar-120 ore, Bucătar-120 ore) și 

scoaterea unor cursuri ( Animator socio-educativ, Manager proiect, Designer interior, 

Ghid ecvestru, Leadership). Deasemenea se propune modificarea taxelor la workshop 

cultural, workshop cultural-formare profesională și la taxa de participare la tabere 

tematice. În cadrul tarifelor de cazare și închiriere se propune pe anul 2022  modificarea 

unor taxe de cazare ( schimbarea tarifării, în loc de cazare/cameră/noapte se introduce 

cazare/personă/noapte)  datorită creșterii cheltuielilor de întreținere, încălzire și curent 

electic. La restul taxelor și tarifelor  se propune menținerea acestora în anul 2022 la 

nivelul celor practicate în anul 2021. 

Anexa nr. 10, cuprinde tarifele la biletele de intrare la spectacole ținute de 

Ansamblul de dansuri Trei Scaune- Háromszék Táncegyüttes,  precum și alte taxe 

aplicate în cadrul  activității. Prin adresa nr.479/30.08.2021, Ansamblul de dansuri Trei 

Scaune - Háromszék Táncegyüttes  propune completarea listei de tarife cu cel aferent  

Biletului de spectacol la ”preț întreg-pentru evenimente speciale ( evenimente care au o 

durată de o zi, cu mai multe activități)” respectiv majorarea prețului  Biletului de 

spectacol la ”preț întreg-pentru evenimente speciale ( evenimente care au o durată de o 

zi, cu mai multe activități inclusiv spectacolul de gală)”. La restul taxelor și tarifelor  se 

propune menținerea acestora în anul 2022 la nivelul celor practicate în anul 2021. 

Anexa nr. 11, cuprinde tarifele pentru serviciile prestate de către Centrul Județean 

Pentru Protecția Naturii și Salvamont. Prin adresa nr.698/30.08.2021 Centrul Județean 

Pentru Protecția Naturii și Salvamont propune menținerea acestora în anul 2022 la 

nivelul celor practicate în anul 2021. 



Urmărirea și evidența serviciilor pentru care se stabilesc taxele și tarifele se va face 

de către fiecare compartiment de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului 

județean, precum și de instituțiile din subordine care efectuează aceste servicii. 

Taxele şi tarifele prevăzute în prezenta hotărâre, fac venituri la: 

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

aplicarea prevederilor prevăzute de anexele nr. 1, 2, 3, 4, 6, 8. 

b) Bugetul propriu al Muzeului Naţional Secuiesc, încasările provenite din 

aplicarea prevederilor prevăzute de anexa nr. 5. 

c) Bugetul propriu al Spitalului Judeţean „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, 

încasările provenite din aplicarea anexei nr. 7. 

d) Bugetul propriu al Şcolii Populare de Arte si Meserii încasările provenite din 

aplicarea prevederilor prevăzute de anexa nr. 9. 

e) Bugetul propriu al Ansamblului de dansuri Trei Scaune - Háromszék 

Táncegyüttes încasările provenite din aplicarea prevederilor prevăzute de anexa nr. 10. 

f) Bugetul propriu al Centrul Județean Pentru Protecția Naturii și Salvamont 

încasările provenite din aplicarea prevederilor cuprinse în anexa nr. 11, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind taxele şi tarifele stabilite pentru 

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

Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean 

Covasna. 

 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

 

 

 

 

 
 

 


