
A 

ROMAN IA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

V A 

HOTARARE 
privind stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean 

pentru anul 2020 

Consiliul judeţean Buzău; 
Având în vedere: 

referatul Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău, de iniţiere a 
proiectului de hotărâre, nr.14991/2019 ; 
raportul Direcţiei economice, nr. 14992/22.10.2019; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Buzău 
anexate la hotărâre; 
prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 
prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1835/2017 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea 
construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, 
pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere; 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile 
pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 
fiscal 2013; 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
prevederile art.25, alin. (2) şi art.35, alin. (3) din Normele de aplicare 
a Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local aprobate 
prin Ordinul nr.353/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei 
administrative, cu modificările şi completările ulterioare ; 
prevederile art. 11, 20 alin.(1) lit."b", art.27 şi 30 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
prevederile Titlului IX -Impozite şi taxe locale din Legea 
nr. 227 /2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
prevederile Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 



prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare; 
prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.48/2010 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii 
în vederea descentralizării; 
prevederile Ordinului Ministrului sănătăţi i nr. 1043/2010 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea 
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează 
condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2016-2017, 

În temeiul art.173 alin (1) lit. „b", alin (3) lit. „ c" şi art.182 alin (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (1) Se stabilesc nivelurile taxelor/tarifelor aferente eliberării unor 
certificate, avize, autorizaţii, conform anexei nr. l 

(2) Taxele stabilite conform alin. (1) se plătesc anterior el i berării 
certificatului, avizului sau autorizaţiei, după caz. Dovada plăţii se păstrează de 
către compartimentul care a eliberat documentul respectiv. 

(3) Scutirile la plata taxelor reglementate de alin. (1) sun 
prevăzute în anexa nr. 1, lit. „B" 

Art.2. Se stabilesc tarifele pentru eliberarea licenţelor de traseu pentru 
transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, 
conform anexei nr.2. 

Art.3. Se stabilesc nivelurile taxelor pentru eliberarea acordurilor 
prealabile şi autorizaţiilor privind amplasarea şi accesul la drumul judeţean , 

conform anexei nr.3. 

Art.4. (1). Se stabilesc tarifele aferente utilizării de către terţi a unor 
bunuri imobile proprietate publică sau privată a judeţului Buzău, conform anexei 
nr.4. 

(2) Tarifele de utilizare stabilite potrivit anexei 4 pct. 2 se achită 
de beneficiari pe baza notei de constatare a Serviciului administrativ şi protocol 
din cadrul Direcţiei economice a Consiliului judeţean Buzău. 



(3) Sunt exceptate de la plata tarifelor prevăzute în anexa 4 pct.2 
Instituţia Prefectului, consilierii judeţeni, serviciile publice deconcentrate şi cele 
de interes judeţean, autorităţile publice locale, instituţiile de sub autoritatea 
Consiliului judeţean, cultele religioase recunoscute de lege, instituţiile de 
învăţământ preuniversitar, asociaţiile şi fundaţiile de utilitate publică precum şi 
partidele politice. 

Art.5. Se stabilesc tarifele pentru serviciile furnizate de Consiliul judeţean 
pentru multiplicare, eliberare copii , editare pe calculator, conform anexei nr. 5. 

Art.6. Se stabilesc tarifele pentru utilizarea suprafeţelor de teren din zona 
drumurilor judeţene, conform anexei nr. 6. 

Art. 7. Se stabilesc tarifele pentru eliberarea avizului prealabil, a autorizaţiei 
speciale pentru transport şi de utilizare a drumurilor judeţene, aplicabile 
transporturilor efectuate cu vehicule care depăşesc masa totală maximă admisă 
pe osie şi/sau dimensiunile maxime de gabarit admise pe drumurile judeţene din 
judeţul Buzău, conform anexei nr. 7. 

Art.8. Se stabilesc tarifele percepute de Consiliul Judeţean Buzău în calitate 
de custode al siturilor de importanţă comunitară ROSCI0190 Penteleu şi 
ROSCI0229 Siriu, conform anexei nr.8. 

Art.9. Se stabilesc tarifele pentru serviciile furnizate de Biblioteca 
judeţeană „V. VOICULESCU " Buzău, conform anexei nr. 9. 

Art.10. Se stabilesc tarifele pentru serviciile furnizate de Muzeul judeţean 
Buzău, conform anexei nr.10. 

Art.11. Se stabilesc tarifele pentru serviciile furnizate de Teatrul " GEORGE 
CIPRIAN" Buzău, conform anexei nr. 11. 

Art.12. Se stabilesc nivelurile taxelor de şcolarizare pentru anul şcolar 
2020-2021, şi a unor tarife pentru servicii ale Centrului Judeţean de Cultură şi 
Artă Buzău conform anexei nr. 12. 

Art.13. Se stabilesc tarifele pentru servicii furnizate de Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, conform anexei nr. 13. 

Art.14. Se stabilesc tarifele pentru servicii furnizate de Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Buzău, conform anexelor nr. 14.1 - 14.30. 

Art.15. Taxele şi tarifele stabilite prin prezenta hotărâre se încasează şi se 
fac venit la următoarele autorităţi, servicii şi instituţii publice de sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Buzău: 

cele prevăzute în anexele 1 - 8 la bugetul propriu al Consiliului Judeţean 
Buzău; 

- cele prevăzute în anexa nr. 9 la bugetul Bibliotecii judeţene 
„V. VOICULESCU" Buzău; 
cele prevăzute în anexa nr.10 la bugetul Muzeului judeţean Buzău; 



- cele prevăzute în anexa nr.11 la bugetul Teatrulu i „GEORGE CIPRIAN" 
Buzău; 

- cele prevăzute în anexa nr.12 la bugetul Centrului Judeţean de Cultură 
şi Artă Buzău; 

- cele prevăzute în anexa nr.13 la bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Buzău; 

- cele prevăzute în anexele nr.14.1 - 14.30 la bugetul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Buzău . 

Art.16. Neplata taxelor şi tarifelor locale reglementate prin prezenta 
hotărâre atrage calcularea de majorări de întârziere ş i sancţiuni în cuantumurile 
prevăzute de legis laţia în vigoare. 

Art.17. (1) Taxele şi tarifele stabilite conform art. 1 - 14 se aplică începând 
cu data de Ol ianuarie 2020. Pe aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Judeţean 
Buzău nr. 272/27 .11. 2018, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează 
aplicabilitatea. 

(2) Anexele nr. 1- 14 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.18. Direcţiile de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău şi serviciile 
publice de interes judeţean de sub autoritatea Consi liului Judeţean Buzău vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.19. Secretarul General al Judeţulu i Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului judeţului Buzău, instituţi i lor interesate, precum şi 
publicarea pe site-ul Consiliului judeţean Buzău. 
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SEC ~ U~ GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU, 

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

BUZĂU, 27 NOIEMBRIE 2019 

Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru", - voturi „Împotrivă", - abţineri 

de cei 31 consilieri judeţeni prezenţi. 


