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HOTĂRÂRE
privind indexarea taxelor locale și a amenzilor, aplicabile în anul fiscal 2022
ce intră în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Dolj,
precum și adoptarea unor taxe
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere referatul Direcţiei Economice înregistrat sub nr. 8123 din
06.04.2021 prin care se supune spre aprobare indexarea taxelor locale și a amenzilor
aplicabile în anul 2022 ce intră în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Dolj,
precum și adoptarea unor taxe, raportul Serviciului juridic nr. 8678/12.04.2021, precum
şi avizul comisiilor de specialitate,
în temeiul art. 27 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, a art. 484 alin. (1), a art. 486 alin. (1), art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul
Fiscal
în baza art. 173, alin. (3), lit. c, din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ cu completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă indexarea taxelor locale și a amenzilor care intră în competenţa
de aprobare a Consiliului Judeţean Dolj, aplicabile în anul fiscal 2022, cu indicele de
inflație de 2,6%, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se aprobă instituirea unor taxe conform anexei nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Taxele aprobate la art. 2 vor intra în vigoare începînd cu data de
01.07.2021.
Art. 4 – (1) Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Direcţia Tehnică,
Direcţia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcţia Afaceri Europene, Dezvoltare
Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională, Direcţia Economică, precum și
instituţiile şi serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Dolj vor aduce
la îndeplinire prezenta hotărâre.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afișare pe site-ul
Consiliului Judeţean Dolj şi prin publicare în Monitorul Oficial al Consiliului Judeţean
Dolj.
Adoptată la data de 22.04.2021

Nr. 87

PREŞEDINTE,
DORIN COSMIN VASILE

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL
JUDEȚULUI,
ANDA NICOLAE

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un
număr de 33 voturi “PENTRU”

ANEXA nr. 1 la Hotărârea CJ Dolj nr. 87 / 2021

TABLOUL cuprinzând indexarea taxelor locale și a amenzilor ce intră în
competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Dolj care se vor aplica în anul fiscal 2022
Nr.
Crt.

DENUMIRE TAXĂ

Valoare taxe
aprobate prin
HCJ 44/2020
pentru ANUL
2021
-lei-

0

1

4

I

În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora
sau a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilorsau de natura serviciilor
prestate,astfel:
1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban
a) Până la 150 mp, inclusiv
b) Între 151 şi 250 mp, inclusiv
c) Între 251 şi 500 mp, inclusiv
d) Între 501 şi 750 mp, inclusiv
e) Între 751 şi 1.000 mp, inclusiv
f) Peste 1.000 mp

2. in mediul rural

II.

Pentru eliberarea autorizaţiei de foraj şi excavări

III

Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine,
spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru
amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi a reclamelor taxa
datorată este de :

9,00
10,00
15,00
20,00
23,00
22,00+0,01 lei/mp
pentru fiecare mp
care depășește
1.000 mp

Indi
ce
infla
tie

Valoare taxe
anul 2022

%

-lei-

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

9,00
10,00
15,00
21,00
24,00
23,00+0,01
lei/mp pentru
fiecare mp care
depășește 1.000
mp
50%din taxa
pentru mediul
urban
17,00 lei/ mp
afectat
13,00 pentru
fiecare mp de
suprafață
ocupată de
construcție

2,6

50%din taxa pentru
mediul urban
17,00 lei/ mp
afectat
13,00 pentru
fiecare mp de
suprafață ocupată
de construcție

2,6

2,6

1

IV

V
VI
VII

VIII
IX

X

XI

Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la
reţele publice de apă, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune
prin cablu, taxa datorată pentru fiecare instalaţie este de:
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către structurile de
specialitate din cadrul consiliului judeţean
Pentru eliberarea avizului Comisiei Județene de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism, taxa datorată este de:
Eliberarea pentru perioada curentă şi din arhiva Consiliului Judeţean Dolj, a
certificatelor, adeverinţelor, şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un
fapt sau o situaţie, (lei/pag)
Taxa pentru multiplicarea documentelor privind informaţiilor de interes public
Taxe pentru eliberarea de copii ale actelor existente în arhiva Direcţia
Judeţeană de Pază şi Servicii, cu excepţia celor referitoare la drepturile
salariale
Taxe pentru vizitarea muzeelor
Muzeul Olteniei
- Bilet de intrare individual
- Bilet de intrare grupuri organizate, studenți, pensionari
- Taxe specială pentru filmări (lei/oră)
- Taxe specială pentru utilizarea temporară a sălilor de conferință sau a
altor spații din muzeu de către persoane fizice sau juridice (lei/oră)
Muzeul de Artă
a) Fără ghidaj
- Bilet de intrare individual - adulți
- Bilet de intrare individual –copii, studenți, pensionari
- Bilet de intrare grup – adulți (de la 6 persoane în sus)
- Bilet de intrare grup - copii, studenți, pensionari
b) Cu ghidaj (taxa pe grup)
- Ghidaj în limba română
- Ghidaj în limbi străine (engleza, franceză, italiană)
- Ghidaj exterior
Școala Populară de Arte și Meserii “Cornetti” Craiova
Taxe de școlarizare la Școala Populară de Arte și Meserii “Cornetti” Craiova
pentru toate disciplinele de studiu predate
Taxă de înscriere examen admitere
Taxă eliberare diplomă

21,00 pentru
fiecare racord

2,6

22,00 pentru
fiecare racord

24.00
24,00

2,6
2,6

25.00
25,00

2,00

2,6

2,00

1,00

2,6
2,6

1,00

23,00

24,00

5,00
2,50
138
110,00

2,6
2,6
2,6
2,6

5,00
2,50
142,00
113,00

10,00
8,00
8,00
5,00

2,6
2,6
2,6
2,6

10,00
8,00
8,00
5,00

22,00
44,00
991

2,6
2,6
2,6

23,00
45,00
1.017,00

440,00

2,6

451,00

32,00
67.00

2,6
2,6

33,00
69.00
2

SCUTIRI ȘI FACILITĂȚI:
Școala Populară de arte și Meserii:
o Elevii cu cerințe educaționale speciale ai clasei externe de Pictură de la Liceul Tehnologic Special Beethoven Craiova sunt scutiți de
orice fel de taxă
o Pentru disciplinele teoretice predate în scoală nu se percepe taxă de școlarizare, aceste discipline fiind studiate complementar.
o Pentru secțiile externe din județ, indiferent de disciplina de studiu, elevii înscriși sunt scutiți de taxa de școlarizare și de taxa de
înscriere, contravaloarea taxelor de frecvență fiind acoperită într-un procent de 50% / taxă anuală/elev de către consiliul local al
comunei/orașului cu care se va încheia un protocol de colaborare pentru fiecare an scolar

Amenzi
Nr.
Crt.

1.
2.
3.

Contravenţia

2021

Indice

2022

inflatie (%)

a) depunerea peste termen a declaraţiilor de
impunere prevăzute la art. 267 alin. (14) lit. b)*
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute
la art. 267 alin. (14) lit. b)
c) refuzul de a furniza informaţii sau documente de
natura celor prevăzute la art. 295^1**, precum şi
depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data
solicitării acestora.

PERSOANE
FIZICE
Între 76.00 și 304

PERSOANE
JURIDICE
Se majorează
cu 300%

Între 301 și 756

Se majorează
cu 300%

2,6

2,6

PERSOANE
FIZICE
Între 79.00 și
315,00

PERSOANE
JURIDICE
Se majorează
cu 300%

Între 312,00 și
785,00

Se majorează
cu 300%

* art. 267 alin. (14) lit. b) 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 autorităţii administraţiei publice locale;
** art. 295^1 În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita
informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie,
organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au
calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată.

Întocmit,
Mihălescu Liviu
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ANEXA nr. 2 la Hotărârea CJ Dolj nr. 87 / 2021

TABLOUL cuprinzând taxele care se adoptă la Consiliul Județean Dolj
A. Taxe în domeniul urbanismului:
Nr.
Crt.
0

1

DIRECȚIA DE URBANISM
ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI

I.

DENUMIRE TAXĂ

CUANTUM TAXĂ
-lei-

2

3

Taxă pentru eliberarea avizului structurii de specialitate la
autorizația de construire
Taxă de urgență pentru eliberarea autorizației de construire
/desființare în termen de maxim 5 zile lucrătoare

10% din valoarea taxei pentru
eliberarea autorizațiilor de construire,
dar nu mai puțin de 25 lei
500,00 lei

B. Taxe instituite pentru funcționarea unor instituții de cultură din subordinea Consiliului Județean Dolj:
Nr.
Crt.

INSTITUȚIA DE CULTURĂ

DENUMIRE TAXĂ

CUANTUM TAXĂ
-lei-

0

1

2

3

I.

II.

III.

MUZEUL OLTENIEI
Taxă de participare la „Conferința Internațională Muzeul și Cercetarea
Științifică” de la Secția de Științele Naturii

300,00 lei / participant

Taxe închiriere spațiu pentru spectacole muzeale
Taxe pentru închiriere Sala Oglinzilor și holuri anexe
Taxe pentru închiriere Sala Oglinzilor și holuri anexe (în afara spațiului
expozițional și a operelor de artă expuse) pentru filmări ce urmează a fi
distribuite în scop comercial pe canalele media (videoclipuri, documentare, etc.)
Taxă pentru realizarea de fotografii de către grupuri de vizitatori în incinta
Muzeului de Artă:
- Luni-Vineri
- Sâmbătă -Duminică

300,00 lei /eveniment
750,00 lei /oră

MUZEUL DE ARTĂ

3.000 lei /zi

250,00 lei /20 minute
350,00 lei /20 minute

CENTRUL JUDEȚEAN
1

PENTRU CONSERVAREA ȘI
PROMOVAREA CULTURII
TRADIȚIONALE DOLJ

IV.

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ
„ALEXANDRU ȘI ARISTIA
AMAN”

Taxă pentru intrarea la Festivalul Concurs Național al Interpreților Cântecului
Popular Românesc Maria Tănase pentru spectacolul concurs (2 seri de
spectacol)
Taxă pentru intrarea la Festivalul Concurs Național al Interpreților Cântecului
Popular Românesc Maria Tănase pentru spectacolul concurs (2 spectacole),
pentru elevi, studenți , pensionari maxim 10% din capacitatea sălii de spectacol
Taxă pentru intrarea la Festivalul Concurs Național al Interpreților Cântecului
Popular Românesc Maria Tănase pentru spectacolul de gală (1 spectacol )
Taxă de preselecție Festivalul Concurs Național al Interpreților Cântecului
Popular Românesc Maria Tănase
Taxă pentru intrare la Festivalul Național „Ioana Radu”
Taxa închiriere sala pentru lansări de carte sau alte evenimente culturale
Taxa pentru închiriere videoproiector -lei/ora
Listare pagină format A4 lei/pagină
Listare pagină format A3 lei/pagină
Listare din program Legis lei/pagină
Tehnoredactare lei/pagină
Multiplicare pagină format A4
Multiplicare pagină format A3
Legare arc
Laminare pagina format A4
Scanare pagina format A3
Inscriptionare CD/DVD- cu respectarea Legii drepturilor de autor

30,00 lei/bilet/loc/seară
de spectacol
20,00 lei/bilet/loc/seară
de spectacol
40,00 lei/bilet/loc
100,00 lei /concurent
30,00 lei /bilet /loc
40,00 lei /oră
40,00 lei
1,00 lei
1,00 lei
1,00 lei
2,00 lei
1,00 lei
2,00 lei
15,00 lei
1,50 lei
1,00 lei
3,00 lei

SCUTIRI, FACILITĂȚI:
Muzeul de Artă: Nu se percepe taxă de închiriere sală pentru :
o Lansările de carte cu autori reprezentativi sau titluri de referință
o Conferințele, întrunirile cu caracter non profit organizate în parteneriat cu Muzeul de Artă Craiova
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj:
o
Pentru elevi, studenți , pensionari taxa pentru intrarea la Festivalul Concurs Maria Tănase este de 20,00 lei (maxim 10% din
capacitatea sălii de spectacol)
Întocmit,
Mihăilescu Liviu
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