
 

 

HOTĂRÂRE  

privind indexarea taxelor locale și a amenzilor, aplicabile în anul 2021  

ce intră în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Dolj 
 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 10858/2020 al Direcţiei Economice, 

raportul Serviciului juridic nr. 11026/06.03.2020, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate;     

în temeiul art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, a art. 

491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. c) şi al art. 182 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 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 2021, cu indicele 

de inflație de 3,83%, conform anexei. 

Art. 2 – (1) Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Direcţia Tehnică, 

Investiţii, Lucrări publice, Gospodărie Comunală, Direcţia de Urbanism, Direcţia 

Afaceri Europene, Dezvoltare Regională şi Proiecte cu Finanţare Internaţională, 

Direcţia Economică, precum și instituţiile şi serviciile 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. 

 

Nr.44                                                     Adoptată la data de 26.03.2020 

 

 

 PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL 

            AL JUDEŢULUI, 

 

          ION PRIOTEASA                                                     ANDA NICOLAE 
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                                                                                                                                                          ANEXA la Hotărârea CJ Dolj nr. 44 / 2020  

 

TABLOUL cuprinzând indexarea impozitelor şi taxelor locale care intră în 

competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Dolj pentru anul 2021 
 

 

Nr. 

Crt. 

DENUMIRE TAXĂ Valoare taxe  

aprobate prin 

HCJ 67/2019 

pentru ANUL 

2020 

Indi

ce 

infla

tie 

Valoare 

calculata 

Valoare taxe 

anul 2021 

-lei- % - lei -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   9,00 3,83 9,3447 9,00 

     b) Între 151 şi 250 mp, inclusiv    10,00 3,83 10,3830 10,00 

     c) Între 251 şi 500 mp, inclusiv 14,00 3,83 14,5362 15 

     d) Între 501 şi 750 mp, inclusiv     19,00 3,83 19,7277 20 

     e) Între 751 şi 1.000 mp, inclusiv    22,00 3,83 22,8426 23 

     f) Peste 1.000 mp 22,00+0,01 lei/mp 

pentru fiecare mp 

care depășește 

1.000 mp 

3,83 21,8426+0,010

5 lei/mp pentru 

fiecare mp care 

depășește 

1.000 mp 

22,00+0,01 

lei/mp pentru 

fiecare mp care 

depășește 1.000 

mp 

 2. in mediul rural 50%din taxa pentru 

mediul urban 

3,83 50%din taxa 

pentru mediul 

urban 

50%din taxa 

pentru mediul 

urban 

II. Pentru eliberarea autorizaţiei de foraj şi excavări 16,00 lei/ mp 

afectat 

3,83 16,6128 lei/ 

mp afectat 

17,00 lei/ mp 

afectat 

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 : 

13,00 pentru 

fiecare mp de 

suprafață ocupată 

de construcție 

3,83 13,4979 lei 

pentru fiecare 

mp de 

suprafață 

ocupată de 

13,00 pentru 

fiecare mp de 

suprafață 

ocupată de 

construcție 
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construcție 

IV 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: 

20,00 pentru 

fiecare racord 

3,83 20,7660 pentru 

fiecare racord 

21,00 pentru 

fiecare racord 

V Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism 

şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din 

cadrul consiliului judeţean 

 

23.00  

 

3,83 

 

23,8809 

 

24.00  

 Pentru eliberarea avizului Comisiei Județene de Amenajarea Teritoriului și 

Urbanism, taxa datorată este de: 

23,00  3,83 23,8809 24,00  

VIII 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) 

 

2,00 

 

3,83 

 

2,0766 

 

2,00 

IX Taxa pentru multiplicarea documentelor privind informaţiilor de interes public 1,00 3,83 1,0383 1,00 

X Taxe pentru eliberarea de copii ale actelor existente în arhiva Direcţia 

Judeţeană de Pază şi Servicii, cu excepţia celor referitoare la drepturile 

salariale 

 

22,00 

 

3,83 

 

22,8426 

 

23,00 

XI Taxe pentru vizitarea muzeelor     

 Muzeul Olteniei     

 - Bilet de intrare individual 5,00 3,83 5,1915 5,00 

 - Bilet de intrare grupuri organizate, studenți, pensionari 2,50 3,83 2,5958 2,50 

 - Taxe specială pentru filmări (lei/oră) 133,00 3,83 138,0939 138 

 - Taxe specială pentru utilizarea temporară a sălilor de conferință sau a 

altor spații din muzeu de către persoane fizice sau juridice (lei/oră) 

106,00 3,83 110,0598 110,00 

 Muzeul de Artă     

 a) Fără ghidaj     

 - Bilet de intrare individual - adulți 10,00 3,83 10,3830 10,00 

 - Bilet de intrare individual –copii, studenți, pensionari 8,00 3,83 8,3064 8,00 

 - Bilet de intrare grup – adulți (de la 6 persoane în sus) 8,00 3,83 8,3064 8,00 

 - Bilet de intrare grup - copii, studenți, pensionari 5,00 3,83 5,1915 5,00 

 b) Cu ghidaj (taxa pe grup)     

 - Ghidaj în limba română 21,00 3,83 21,8043 22,00 

 - Ghidaj în limbi străine (engleza, franceză, italiană) 42,00 3,83 43,6086 44,00 

 - Ghidaj exterior 954.00 3,83 990,5382 991 

XII Taxe de şcolarizare pentru anul 2011 la şcoala populară de arte şi meserii 

“Cornetti” Craiova 

    

 MUZICĂ – Canto clasic, muzică uşoară, muzică populară, pian, vioară, 424.00 3,83 440,2392 440,00 
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acordeon, chitară, orgă electronică, saxofon 

ARTE VIZUALE – Pictură, grafică, artă cinematografică, actorie, dans clasic 

(balet) 

424.00 3,83 440,2392 440,00 

Taxă de înscriere examen admitere 31.00 3,83 32,1873 32,00 

Taxă de examen diplomă* 66.00 3,83 66,5278 67.00 

Taxă eliberare diplomă 66.00 3,83 66,5278 67.00 

 * Numai pentru elevii care nu au susţinut examenul de diplomă ăn sesiunea iunie a anului scolar 

    

 

Amenzi 
 

Nr. 

Crt. 

Contravenţia 2020 Indice 

inflatie 

2021 

  PERSOANE 

FIZICE 

PERSOANE 

JURIDICE 

 PERSOANE 

FIZICE 

PERSOANE 

JURIDICE 

1. a) depunerea peste termen a declaraţiilor de 

impunere prevăzute la  art. 267 alin. (14) lit. b)* 

Între 74.00 și 296 Se majorează 

cu 300% 

3,83 Între 77.00 și 

307,00 

Se majorează 

cu 300% 

2. b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute 

la art. 267 alin. (14) lit. b) 

 

Între 293 și 737 

 

Se majorează 

cu 300% 

 

3,83 

 

Între 304 și 765,00 

 

Se majorează 

cu 300% 3. 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. 

  * 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 




