
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

HOTĂRÂREA Nr. 247 

din  19 decembrie 2017 
 

privind: aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru 
anul fiscal 2018 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  Fotea Costel  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 27204/05.12.2017 

Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere prevederile art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 18 alin. (1), (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului  

nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Având în vedere prevederile art. 4 din HG nr. 884/2004 privind concesionarea 

unor spaţii cu destinaţie cabinete medicale; 

 Având în vedere prevederile art.6 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Având în vedere prevederile art. 22 din  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 4, art. 17 alin. (2) şi art. 38 din Legea 92/2007 a 

serviciilor de transport public local cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.41, 46 şi 47 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 

43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificarile şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art.7 din Ordinului Ministrului delegat pentru proiecte 

de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea 

unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 

România, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Având în vedere prevederile art.8 din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art.51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicată; 

 Având în vedere prevederile art.22 şi art.24 alin. (2) din Legea nr.311/2003, a 

muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 84 alin.(4) şi (5) şi art. 205 alin.(3) şi (4) din 

Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale; 

 Având în vedere art.91 alin. (3) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile art.91 alin.(1) lit. f) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

  În temeiul art. 97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă tarifele pentru serviciul de copiere documente pe suport de 

hârtie, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă taxele pentru eliberarea certificatului de urbanism, taxa pentru 

avizul structurii de specialitate pentru emiterea autorizaţiilor de construire, taxe pentru 

emiterea avizului arhitectului şef pentru documentaţiile de urbanism avizate în Comisia 

tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Judeţean Galaţi, conform 

anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă taxa pentru eliberare licenţă de traseu pentru activitatea de 

transport public prin servicii regulate speciale, conform anexei nr. 3, parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă tarifele  de utilizare a zonei drumurilor judeţene aflate în 

administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, conform anexei nr.4, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 5. Se aprobă tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene aplicate 

pentru vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe 

axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele legale, 

conform anexei nr.5, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6 Se aprobă redevenţele minime pentru cabinetele medicale concesionate 

conform HG 884/2004, conform anexei nr. 6. 

Art.7. Se aprobă taxele şi tarifele pentru activităţile desfăşurate de Serviciul 

Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, conform anexei 

nr.7, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.8 Se aprobă taxele şi tarifele  pentru serviciile oferite de Muzeul de Istorie 

Galaţi, conform anexei nr.8, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.9 Se aprobă taxele şi tarifele  pentru serviciile oferite de Muzeul de Artă 

Vizuală Galaţi, conform anexei nr.9 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.10. Se aprobă taxele şi tarifele  pentru serviciile oferite de Complexul Muzeal 

de Ştiinţele Naturii Galaţi, conform anexei nr.10, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.11. Se aprobă taxele şi tarifele  pentru serviciile oferite de Centrul Cultural 

„Dunărea de Jos” Galaţi,  conform anexei nr.11, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.12 Se aprobă taxele şi tarifele pentru serviciile oferite de Biblioteca ”V.A. 

Urechia” Galaţi, conform anexei nr.12 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.13. (1) Sumele  realizate din încasarea taxelor şi tarifelor prevăzute în 

anexele nr.1, 2, 3, 4 , 5 şi 6  se fac venit la bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi; 

(2) Sumele realizate din încasarea taxelor şi tarifelor prevăzute în anexa nr.7   se 

constituie venituri proprii ale Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi 

Privat al Judeţului Galaţi; 

(3) Sumele realizate din încasarea taxelor şi tarifelor prevăzute în anexele nr. 

8,9,10,11 şi 12, se constituie venituri proprii, ale instituţiilor de cultură şi se utilizează 

pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital. 

Art.14.  Prezenta hotărâre se aplică începand cu 1 ianuarie 2018. 

Ar1.15. Prezenta hotărâre se va afişa pe pagina web www.cjgalati.ro a 

Consiliului Judeţean Galaţi, se va publica în Monitorul Oficial al Judeţului Galati şi se va 

comunica următoarelor instituţii: Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului 

Public şi Privat,Muzeul de Istorie Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Complexul 

Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi, Centrul Cultural ”Dunărea de Jos” Galaţi, Biblioteca 

”V.A. Urechia” Galaţi ”. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Fotea Costel 

 
 
 

Contrasemnează  pentru  legalitate 

        Secretarul  Judeţului 

              Paul  Puşcaş     

                                                                                                 Director executiv  

                   Stoica George 

 

         Director executiv adjunct, 

                                                                                                                                  Chirnoagă Carmen       

 

Anisca Monica/2ex.29.11.2017 
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Anexa nr.1  
 

 
 
 

TARIF 

pentru serviciul de copiere documente pe suport de hârtie  

 
 
Nr. 

Crt. 

Denumire tarif Tarif 

1. Tarif pentru serviciul de copiere documente pe suport 

de hârtie 

0,60 lei/ pagină 
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                          Anexa nr.2  
 

TAXE 
pentru eliberarea certificatului de urbanism, taxă aviz structură de 

specialitate pentru emiterea autorizaţiilor de construire, taxă pentru 
emiterea avizului arhitectului şef pentru documentaţiile de urbanism 
avizate în Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism a 

Consiliului Judeţean Galaţi 

 

 
Nr. 

Crt. 

Denumire taxă U.M. Taxă 

1. Taxe pentru eliberarea certificatului de 

urbanism în mediul urban 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul 

de urbanism: 

  

a) până la 150 mp inclusiv lei 6 

b) între 151 şi 250 mp inclusiv lei 7 

c) între 251 şi 500 mp inclusiv lei 9 

d) între 501 şi 750 mp inclusiv lei 12 

e) între 751 şi 1000 mp inclusiv lei 14 

f) peste 1000 mp  

lei 

 

14 + 0,01 lei/mp 

pentru fiecare mp 

care depăşeşte 

1.000 mp 

2. Taxă aviz structură de specialitate din 

cadrul Consiliului Judeţean Galaţi pentru 

emiterea autorizaţiei de construire 

 

lei 

50% din taxa de 

autorizaţie de 

construire/desfiinţare 

3. Taxe pentru emiterea avizului arhitectului  

şef pentru documentaţiile de urbanism 

avizate în Comisia tehnică de amenajare 

a teritoriului şi urbanism a Consiliului 

Judeţean Galaţi 

  

 a) pentru P.U.D. lei 20 

 b) pentru PUZ lei 50 

 

Notă: 

-Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 

50% din taxele prevăzute în anexă la pct. 1 
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Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 

următoarele: 

a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ale căror beneficiari sunt veterani de război, 

văduve de război sau văduve necăsătorite ale veteranilor de război; 

b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ale căror beneficiari sunt persoanele  

prevăzute la art.1 al Decretului – lege nr.118/1990 republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

c) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau 

construcţie anexă; 

d) certificat de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, 

modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului 

public al statului; 

e) certificat de urbanism şi autorizaţiile de construire, pentru lucrările de interes 

public naţional,  judeţean sau local; 

f) certificat de urbanism şi  autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei 

este o instituţie publică; 

g) autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin 

concesionare, conform legii. 

h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul 

construcţiei este o instituţie sau unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerul 

Educaţiei  şi Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 

i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei 

este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a 

întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni 

cu caracter umanitar, social şi cultural; 

j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei 

este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în 

unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, 

ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copii, familie, 

persoane cu handicap, persoane vârstnice precum şi alte persoane aflate în dificultate 

în condiţiile legii; 

k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi 

naturale. 
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      Anexa nr.3   

 

TAXĂ 

  pentru eliberare licenţă de traseu pentru activitatea de transport 

public judeţean prin servicii regulate speciale  

 

 

Denumire taxă Valoare – lei 

 

1.Eliberarea licenţei de traseu 

pentru un serviciu de transport 

public judeţean de persoane prin 

curse regulate speciale – pentru o 

cursă  ( tarif pentru 1 an) 

 

163 

 

2.Eliberarea unui document nou al 

licenţei de traseu ocazionată de 

pirderea, sustragerea sau 

deteriorarea celei eliberate ( lei/buc) 

 

 

150 

3.Înlocuirea licenţei de traseu 

ocazionată de schimbarea denumirii 

operatorului de transport sau a 

adresei sediului social (lei/buc) 

 

 

50% din tariful iniţial 
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   Anexa nr. 4 

 
TARIFE 

de utilizare a zonei drumurilor judeţene aflate în administrarea 
Consiliului Judeţean Galaţi  

 

Nr. 
crt. 

Denumire tarif 
Unitate de 

calcul 

Tarif 
unitar cu 

TVA 
(euro) 

A. ACORD PREALABIL ŞI AUTORIZAŢIE DE AMPLASARE ŞI ACCES LA DRUM                        

1 
Acord prealabil de amplasare şi acces la drum 
pentru persoane fizice şi juridice                            

tarif/document 117,00 

2 
Autorizaţie de amplasare şi acces la drum pentru 
persoane fizice şi juridice                               

tarif/document 72,00 

3 
Acord prealabil/autorizaţie pentru persoane fizice 
construcţii de locuinţe, garaje, racorduri,instalaţii 
de gaze, apă, electricitate etc.)                      

tarif/document 25,00 

4 

Prelungirea acordului prealabil de amplasare şi 
acces la drum pentru obiective 
socioeconomice,reţele edlitare şi panouri 
publicitare 

tarif/document 45,00 

5 
Prelungirea autorizaţiei de amplasare şi acces la 
drum pentru obiective socioeconomice şi reţele 
edilitare 

tarif/document 
27,00 

 

6 
Avize pentru manifestări culturale, artistice şi 
sportive 

tarif/document 
10 

euro/oră+4
0 euro/km 

B. OCUPAREA SUPRAFEŢELOR DIN ZONA DRUMURILOR JUDETENE 

4 Amplasare panou publicitar pe: 
drum 
judeţean         

tarif/mp/lună 0,67 

5 

Spaţiu cu destinaţie comercială  
(chioşc, rulotă, masă pentru 
desfacere produse alimentare şi 
nealimentare) pe:  

drum 
judeţean         

tarif/mp/lună 0,4 

6 

Suprafeţele desemnate a deveni 
spaţii de servicii şi spaţii de 
parcare,precum şi suprafeţele 
devenite disponibile,  care aparţin 
administratorului drumului, în zone 
adiacente, la:          

drum 
judeţean         

tarif/mp/lună 
stabilit prin 
licitatie 

7 
Locuri de parcare care deservesc  
obiective economice pe :                      

drum 
judeţean         

tarif/mp/lună 0,45 

8 

Căi de acces la diferite obiective 
(staţii de distribuţie 
carburanţi,hoteluri, moteluri, 
depozite, spaţii comerciale, show-
room etc.) pe:            
   

drum 
judeţean         

tarif/mp/lună 0,40 

C AMPLASĂRI DE CABLURI ŞI CONDUCTE                                                      
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9 

9.1. subtraversare                       tarif/ml/lună 0,39 

9.2. cablu subteran în lungul 
drumului 

în ampriză, 
în afara 
părţii  
carosabile   

tarif/ml/lună 

0,39 

sub partea  
carosabilă   

0,50 

în zona de 
siguranţă    

0,19 

9.3. stâlpi de care este prins cablul  
aerian în lungul drumului               

în ampriză, 
în afara 
părţii  
carosabile 

tarif/buc/lună 
1,13 

în zona de 
siguranţă    

0,88 

9.4. cablu aerian în lungul drumului    

în ampriză, 
în afara 
părţii  
carosabile   

tarif/ml/lună 
0,39 

în zona de 
siguranţă    

0,19 

9.5. pe poduri şi podeţe                

în canale 
tehnice     

tarif/ml/lună 

1,64 

ancorat de 
pod sau în 
altă  
soluţie 
decât 
canal 
tehnic   

2,90 

Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi şi alte produse neinflamabile, de gaze, 
ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi transportoare care traversează aerian drumurile                                                                         

10 

10.1. traversare aeriană                 tarif/ml/lună 1,10 

10.2. subtraversare                      tarif/ml/lună 0,76 

10.3. amplasare subterană în lungul 
drumului        

în ampriză, 
în afara 
părţii  
carosabile 

tarif/ml/lună 

0,76 

sub partea  
carosabilă   

1,28 

în zona de 
siguranţă    

0,59 

10.4. amplasare aeriană în lungul 
drumului        

în ampriză, 
în afara 
părţii  
carosabile tarif/ml/lună 

2,97 

în zona de 
siguranţă    

2,11 
 
 

10.5. pe poduri şi podeţe               
în canale   
tehnice   

tarif/ml/lună 7,62 
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ancorat de 
pod sau în 
altă soluţie 
decât 
canal 
tehnic   

11,85 

 
 
Persoanele fizice şi juridice vor achita in lei tariful exprimat în euro,la  cursul de schimb 
al zilei comunicat de Banca Natională a României,valabil pentru ultima zi din luna 
anterioară datei achitării tarifului. 
Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioră datei achitării tarifului se 
înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în penultima zi 
lucrătoare a lunii respective. 
 
    NOTĂ: 
 
Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor: 
    1. Prezentele tarife se vor aplica în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4) 
prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
    2. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii 
în zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei 
traficului rutier. 
   3. Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror 
construcţii, căi de acces, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa 
circulaţiei se face pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei 
acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului şi 
prin încheierea, dacă este cazul, a contractului aferent utilizării suprafeţei ocupate din 
ampriza şi zona de siguranţă. 
    4. Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi de acces la drum se emit  pentru o 
anumită funcţie a obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a destinaţiei, beneficiarul este 
obligat să obţină aprobarea administratorului drumului pentru noua situaţie. 
    5. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita 
autorizaţie. 
    6. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în 
care lucrările la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate atât timp cât activitatea 
este înregistrată la registrul comerţului. 
    7. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de 
protecţie a drumurilor judetene, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la 
drumurile judeţene sau alte lucrări  în zona de siguranţă. 
    8. Persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcţii 
de locuinţe, garaje, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, 
canalizare etc. li se încasează o singură dată suma de 25 euro, respectiv fie la 
eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizaţiei. 
    9. Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa 
rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur 
împrejur. 
    10. Pentru spaţiile prevăzute la lit. B, poziţia 5, suprafaţa minimă tarifată va fi 
suprafaţa obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă 
suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor în afara părţii carosabile. 
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    11. Pentru căile de acces la diferite obiective prevăzute la lit. B, poziţia 8, suprafaţa 
supusă tarifării reprezintă terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza şi 
zona de siguranţă, prin realizarea accesului cu racordare simplă (dacă amplasamentul 
este situat în localitate), a benzilor de accelerare şi decelerare (dacă amplasamentul 
este în afara localităţii), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la stânga. În afara 
localităţii, amenajarea accesului la drumul judeţean se realizează conform Normativelor 
în vigoare privind amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara 
localităţilor. Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între indicatoarele 
rutiere de intrare şi ieşire în/din localitate. 
    12. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriană. 
    13.Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. B şi C nu se aplică persoanelor 
fizice care realizează accesuri la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum şi pentru 
instalaţiile care asigură utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie 
electrică, canalizare). Această scutire nu este valabilă însă în cazul în care se schimbă 
destinaţia locuinţei sau garajului (de exemplu, transformarea în spaţiu comercial etc.) ori 
se amplasează în incintă construcţii cu caracter comercial. 
    14.Tariful de utilizare a zonei drumurilor judeţene nu se aplică pentru unităţile 
bugetare de asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, 
grădiniţe). 
    15.Tarifele de utilizare a zonei drumurilor judeţene prevăzute la lit.C nu se aplică 
furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, conform prevederilor Legii 
nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de 
comunicaţii electronice.  
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 Anexa nr.5 
 

TARIFE 
suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene  aplicate pentru vehiculele rutiere  

a căror masă totală maximă admisă, masa maximă admisă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime  
admise de gabarit depăşesc limitele legale 

 
 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif Unitate de calcul 

Tarif unitar, cu TVA  

[euro] 

1.1. Emitere autorizaţie 
specială de transport        
( AST ); include traseu, 
condiţii de parcurs şi cost 

În regim normal, la mai mult de două zile 
lucrătoare de la data înregistrării la Consiliul 
Judeţului Galaţi 

Tarif / document 20% din valoarea totală a tarifelor de depăşire, dar nu mai puţin de 10 euro 

1.2. 
În regim de urgenţă, în mai puţin de două zile 
lucrătoare de la data înregistrării la Consiliul 
Judeţului Galaţi 

Tarif / document tariful de la pct. 1.1 multiplicat cu 1,5 

2. Estimare; include condiţii de parcurs, distanţă şi cost; nu include traseu Tarif / estimare 50,00 

3. 
Depăşirea masei totale maxime admise, indiferent de tipul suspensiilor, 
numărul de axe sau de roţi tarif x distanţă 0,02*(G-mma/2) 

4. 

Depăşirea masei maxime 
admise pe axă, indiferent 

de numărul de roţi 

 

tarif x distanţă 

Suspensii pneumatice sau echivalente 
Alte suspensii decât cele pneumatice sau 

echivalente 

4.1. axă simplă (((G-mma) 
^
2)*((G-mma)+2,9)^2)/100 1,50*(((G-mma)^2)*((G-mma)+2,9)^2)/100 

4.2. axă dublă (((G-mma)+0,3)
^
2)*(2/((G-mma)+10)) 1,50*(((G-mma)+0,3)^2)*(2/((G-mma)+10)) 

4.3. axă triplă (((G-mma)+0,2)^2)*(2/((G-mma)+10)) 1,50*(((G-mma)+0,2)
^
2)*(2/((G-mma)+10)) 

5.1. 

Depăşirea dimensiunilor 

maxime admise 

lungime 

tarif x distanţă 

(0,12
^
2*((L-Lma)+1)

^
2)/10 

5.2. lăţime 0,23
^
2*((l-lma)+1)

^
2 

5.3. înălţime 0,23
^
2*((h-hma)+1)

^
2 

6. Recântărire sau remăsurare, la solicitarea utilizatorului Tarif / operaţie 50,00 
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Legendă: 

 G = masă reală, exprimată în tone, constatată din documente sau prin cântărire. 
mma = masă maximă admisă în circulaţie pe drumurile publice, exprimată în tone. 
L = lungimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare. 
l = lăţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare. 
h = înălţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare. 
Lma = lungimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri. 
Ima = lăţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri. 
hma = înălţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri. 
AST— autorizaţie specială de transport. 

Prin semnul ”^” se înţelege ridicare la putere 

 

Modul  de  aplicare  a  tarifelor  suplimentare  de  utilizare  a  drumurilor  judeţene 
 
Persoanele fizice şi juridice vor achita în lei tariful exprimat în euro, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, 

valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului. 
Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioră datei achitării tarifului, se înţelege cursul de schimb comun icat de Banca 

Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii respective. 
 
NOTĂ: 
 

A. Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene: 
 

a.) transporturile efectuate cu vehicule deţinute sau utilizate de unităţile Ministerului Apărării Naţionale; 
b.) transporturile efectuate cu vehicule deţinute sau utilizate de unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor; 
c.) transporturile efectuate cu vehicule specializate deţinute sau utilizate pentru servicii de ambulanţă; 
d.) transporturile efectuate cu vehicule specializate deţinute sau utilizate pentru serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin 

Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

e.) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 
pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 
iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la 
Paris la 28 august 1952; 
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f.) vehiculele care efectuează transporturi funerare; 
g.) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale; 
h.) vehiculele specializate, inclusiv vehicule care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau situaţii de 

urgenţă, calamitate, dezastre naturale, cauzate de fenomene meteorologice deosebite, comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie 
prin cod portocaliu sau roşu. 

 
B. Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare prevăzute în prezenta anexă 
 

a.) Tarifarea pentru eliberarea AST se aplică pentru fiecare document emis. 
b.) Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state. 
c.) Tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene prevăzute în prezenta anexă se aplică atât pentru efectuarea transportului cu 

vehicule a căror încărcătură este indivizibilă cât şi pentru efectuarea transportului cu vehicule care fără încărcătură, depăşesc constructiv masele 
şi/sau dimensiunile maxime admise. Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă acestea sunt transportate având demontate părţi 
componente; 

d.) Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul şi 
semiremorca/remorca tractată de acesta, cu sau fără încărcătură. 

e.) Masele şi dimensiunile maxime admise sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

f.) Controlul maselor şi dimensiunilor se efectuează pe reţeaua de drumuri judetene din România. 
 
C. Eliberarea AST 
 

a) Tarifarea pentru eliberarea AST se efectuează pentru fiecare document eliberat. 
b.) Tarifarea pentru estimare se efectuează pentru fiecare document eliberat, fără a se specifica traseul ce urmează să fie parcurs; totodată se 

va menţiona obligativitatea întocmirii proiectelor de transport, dacă este cazul. 
c.) AST se eliberează şi în cazul transporturilor exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare. În acest caz nu se va percepe tariful de 

eliberare. 
 

D. Tarifare pentru depăşirea masei maxime admise ( totală sau pe axe ) 
 

a.) Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru 
tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată. 

b.) Tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, în funcţie de masa reală a vehiculului. 
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c.) În situaţia în care cel puţin două vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor, din punctul de vedere al 
distanţei dintre axe, se efectuează pentru fiecare vehicul, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul. 

d.) În situaţia în care două sau mai multe vehicule sunt cuplate unul după altul, clasificarea axelor din punctul de vedere al distanţei dintre axe 
se efectuează continuu, incepând din partea din faţă a primului vehicul, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul. 

e.) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce se determină valoarea 
depăşirii prin diferenţa dintre masa reală pe fiecare axă şi masa maxim admisă pe axă, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă. 

f.) Pentru axe multiple, constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul, tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe 
axe se calculează pentru fiecare categorie de axe ( simplă, dublă, triplă ), în funcţie de distanţa dintre axe. 

g.) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axă dublă şi triplă se efectuează pentru ansamblul de axe, fără a se compara şi a se 
lua în considerare axele componente ale configuraţiei de axe. 

h.) În cazul vehiculelor prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
combinaţiile de axe (simplă, dublă, triplă ) se stabilesc de la partea din faţă a vehiculului spre spatele acestuia. 

i.) În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale aceluiaşi vehicul, tarifarea se cumulează. 
j.) Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se impun condiţii pentru însoţire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe 

şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a masei totale înscrise în AST, rezultată în urma cântăririi, este de până la:- 
(i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă; 
(ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă; 
(iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă; 
(iv) 5% inclusiv, pentru masa totală. 

k.) Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele de transport de persoane ( autoturisme, microbuze, 
autocare, autobuze ). 
 

E. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise 
 

a.) Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce se determină valoarea 
depăşirii prin diferenţa dintre dimensiunea reală şi dimensiunea maxim admisă. 

b.) În situaţia în care sunt depăşite mai multe dimensiuni maxime admise, tarifarea se cumulează. 
c.) În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a lungimii maxime admise sau a lungimii înscrise în AST 

cu cel mult 0,10 m., cu cel mult 0,05 m. a lăţimii maxime admise, sau a lăţimii înscrise în AST şi / sau cu cel mult 0,01 m. a înălţimii maxime 
admise sau a înălţimii înscrise în AST, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise. 

d.) În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a înălţimii maxime admise sau a înălţimii înscrise în AST 
mai mare de 0,10 m., dar nu mai mult de 0,05 m., se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise, dar se eliberează AST, 
fără plata tarifelor suplimentare pentru traseul ce urmează a fi parcurs. 
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F. Tarifarea pentru eliberarea AST 
 
1. Valoarea totală a tarifării în vederea eliberării AST se determină prin cumularea tarifelor pentru eliberarea AST cu cele pentru depăşirea 

masei totale sau pe axe şi cu cele pentru depăşirea dimensiunilor. 
2. În cazul AST eliberate pentru o perioadă de 90 de zile, valoarea totală a tarifării calculată conform punctului 1, se înmulţeşte cu un 

coeficient de 0,50. 
3. În cazul AST eliberate pentru o perioadă de 12 luni, valoarea totală a tarifării calculată conform punctului 1, se înmulţeşte cu un coeficient 

de 0,20. 
 

G. Recântărire şi remăsurare 
 

a.) Recântărirea şi remăsurarea se efectuează numai la solicitarea operatorului de transport. 
b.) Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe reţeaua de drumuri de interes judeţean din România; 
c.) Dacă se realizează o descărcare parţială de marfă, aceasta trebuie să rezulte din documentele de transport 

 
H. Modul de efectuare a calculelor: 

 
a.) Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale, sau aşa cum sunt ele afişate de aparatele de măsurat; 
b.) Valorile dimensiunilor se introduc în calcule exprimate în metri, cu două zecimale; 
c.) Tariful unitar se introduce în calcule cu 4 zecimale; 
d.) Distanţa de parcurs se introduce în calcule exprimată în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate; 
e.) Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotujesc; 
f.) Tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata. 

 
 
 
I. Anularea AST şi restituirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor  judeţene  

 
După efectuarea plăţii, solicitantul poate cere anularea AST şi restituirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene, în 

următoarele condiţii: 
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a.) La cererea scrisă a solicitantului, dacă AST nu a fost ridicată de la emitent sau dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de 
transport, a fost depusă la emitent, înainte de începerea termenului de valabilitate al autorizaţiei. 

b.) La cererea scrisă a solicitantului însoţită de documente doveditoare, în cazuri justificate ( fenomene meteo periculoase semnalizate prin 
codurile portocaliu sau roşu, anularea comenzii / contractului de transport, etc. ), dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de 
transport, a fost depusă la emitent în termen de cel mult 3 zile de la începerea perioadei de valabilitate a autorizaţiei. 

c.) În toate cazurile, emitentul va reţine tarifele de emitere AST. 
d.) În cazul în care se constată circulaţia cu mase şi/sau dimensiuni mai mici decât cele înscrise în autorizaţia specială de transport, aceasta se 

consideră valabilă, pentru tot traseul autorizat. În acest caz, tarifele suplimentare de utilizare a reţelei de drumuri judeţene nu se restituie. 
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Anexa nr.6 

 

 

Redevenţele 

pentru cabinetele medicale concesionate conform HG  nr. 884/2004 

 

 

           euro/mp/an 

Nr. 

Crt. 

Adresă Imobil Redevenţa suprafaţă 

construită 

(individual+comun) 

Redevenţa 

Suprafaţă teren 

1. Municipiul Tecuci 6,49 0,88 

2. Comuna Independenţa 2,0 0,40 

3. Oraş Tg. Bujor str.G-neral 

E.Grigorescu nr. 107 

 

6,35 

 

0,16 

4. Oraş Tg. Bujor, str. Gh. Buzoianu 

nr.13 

 

6,82 

 

0,16 

5. Sat Moscu 2,60 0,04 

6. Sat Umbrăreşti 3,40 0,04 
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                Anexa nr.7 

 

TAXELE ŞI TARIFELE 

pentru activităţile desfăşurate de Serviciul Public de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi  

 

 

I. Tarife  privind lucrări de amenajare şi întreţinere spaţii verzi şi prestări 

servicii 

 

Nr. 
crt. 

Denumire tarif 

 
 

U.M. 

 
 

Tarif 
-lei- 

A. Tarife privind lucrări de amenajare şi întreţinere spaţii verzi    

1. Curăţat teren de frunze, crengi, gunoi cu grebla   

  peluze 100 mp 3,58 

  taluz 100 mp 8.28 

2. Curăţat teren de iarbă, buruieni cu sapa   

  peluze 100 mp 13.42 

  talaz 100 mp 13.67 

3. Strâns diferite materiale   

  la suprafaţă  100 mp 3,95 

  puţin îngropat 100 mp 13.00 

4. Desfundat sol la o casma (30 cm)   

  teren uşor mp 1,40 

  teren mijlociu mp 2,56 

  teren greu mp 3.05 

5. Nivelat teren neacoperit cu sapa şi grebla   

  teren uşor 10 mp 7,52 

  teren mijlociu 10 mp 10.60 

  teren greu 10 mp 13.27 

6. Nivelat teren acoperit   

  teren uşor 10 mp 13.91 

  teren mijlociu 10 mp 16.48 

  teren greu 10 mp 22.49 

7. Extras pământ vegetal,aruncat lateral   

  teren mijlociu mc 8.04 

  teren greu mc 16.37 

8. Extras pământ vegetal, cu încărcare în mijlocul    

  de transport   

  teren mijlociu mc 11.51 

  teren greu mc 20.56 

9. Împăştiat pământ vegetal 10 mc 45.97 

10. Baterea cu maiul a pământului de umplere   

  a) teren orizontal   

  10 cm mc 5,62 

  20 cm mc 4,73 

  30 cm mc 3.05 

  b) teren în pantă   
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Nr. 
crt. 

Denumire tarif 

 
 

U.M. 

 
 

Tarif 
-lei- 

  10 cm mc 8,82 

  20 cm mc 6.52 

  30 cm mc 6.26 

11. Aşternut pământ vegetal în gropi mc 17.77 

12. Aşternut pământ vegetal pe taluz cu panta > 1,4   

  10 cm mc 15.33 

  20 cm mc 12,91 

  30 cm mc 11.51 

13. Aşternut pământ vegetal pe teren orizontal ≤ 1,4   

  10 cm mc 3.19 

  15 cm mc 2,27 

  20 cm mc 1,78 

14. Pichetat plantaţii   

  aliniament 100 pct 7.14 

  izolat 100 pct 8,94 

  grupuri 100 pct 12.53 

15. Săpat gropi - teren uşor   

  20/20/20 buc 0,23 

  40/40/30 buc 1,15 

  50/50/40 buc 2,15 

  60/60/50 buc 4.10 

  80/80/60 buc 7,92 

  100/100/80 buc 13.14 

16. Săpat gropi teren mijlociu   

  20/20/20 buc 0,38 

  40/40/30 buc 1,64 

  50/50/40 buc 3,58 

  60/60/50 buc 6.52 

  80/80/60 buc 13.14 

  100/100/80 buc 19.17 

17. Săpat gropi teren tare   

  20/20/20 buc 0,76 

  40/40/30 buc 2,41 

  50/50/40 buc 5,62 

  60/60/50 buc 10.86 

  80/80/60 buc 16.10 

  100/100/80 buc 31.68 

18. Săpat gropi teren foarte tare   

  60/60/50 buc 13.27 

  80/80/60 buc 22.49 

  100/100/80 buc 37.03 

19. Săpat şanţ gard viu   

  teren uşor mc 8.43 

  teren mijlociu mc 13.41 

  teren tare mc 22.98 

  teren foarte tare mc 29.88 

20. Plantat puieţi răşinoşi până la 11 ani buc 1,15 

21. Plantat foioase până la 10 ani   

  aliniament - cu tutori buc 5,61 

                  - fară tutori  buc 5.11 

  arbori şi arbuşti izolaţi - cu tutori buc 4,46 

                                  - fără tutori buc 3,83 
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Nr. 
crt. 

Denumire tarif 

 
 

U.M. 

 
 

Tarif 
-lei- 

  grupuri de arbori - cu tutori buc 3.19 

                          - fără tutori buc 2,56 

22. Plantat arbuşti foioşi şi răşinoşi de talie   

  mare,trandafiri în gropi gata făcute buc 2,56 

23. Plantat puieţi talie mică   

  răşinoşi buc 0,53 

  foioşi buc 0,76 

24. Recepat plantaţii   

  izolaţi 100 buc 15.60 

  aliniamente 100 buc 17.77 

  grupuri 100 buc 19.17 

25. Plantat gard viu cu puieţi de talie mică exclusiv borduri    

  la 1 rând - cu echidistanţă 12 cm ml 5.24 

  cu echidistanţă 20 cm ml 3.05 

26 Plantat gard viu cu puieţi de talie mică la 2 rânduri   

  cu echidistanţă 20 cm ml 4,85 

  cu echidistanţă 30 cm ml 3,58 

  cu echidistanţă 40 cm ml 2,93 

27. Plantat gard viu cu tufe de arbuşti cu h=0,4-1m   

  1 rând cu echidistanţa 30 cm ml 6.01 

  2 rânduri cu echidistanţa 30 cm ml 7,92 

28. Scos material dendrologic 3-8 ani fără balot   

  arbori şi arbuşti izolaţi - cu tutori buc 5.11 

  arbuşti buc 2,41 

29. Pus la şanţ material dendrologic   

  1-2 ani 100 buc 19.42 

  peste 2 ani 
100 buc 42.53 

  arbuşti 100 buc 30.15 

30. Extras arbori cu balot îngheţat   

  40 cm buc 34.98 

  41-60 cm buc 37.55 

  61-80 cm buc 87.34 

31. Plantat buxus borduri şi garduri vii   

  1 rând - 10 cm ml 5,51 

            - 15 cm ml 4,61 

            - 20 cm ml 4.10 

  2 rânduri - 10 cm ml 9.46 

               - 15 cm ml 6,80 

               - 20 cm ml 6,90 

32. Plantarea formelor de buxus   

  40 cm  
o formă 

5.11 

  60 cm 6.52 

  80 cm 8.43 

33. Plantat arbori cu balot neambalat manual în   

  gropi sapate anterior   

  40 cm buc 8.54 

  40-60 cm buc 10.73 

  61-80 cm buc 11.22 

34. Plantare arbori cu balot neambalat în gropi   

  săpate anterior cu aşezare mecanică   

  40 cm buc 6,90 

  40-60 cm buc 8.28 
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Nr. 
crt. 

Denumire tarif 

 
 

U.M. 

 
 

Tarif 
-lei- 

  61-80 cm buc 9.05 

35. Plantarea arborilor cu balot în gropi săpate    

  anterior manual   

  cu legarea coronamentului    - 40 cm buc 11.22 

  fără legarea coronamentului  - 40 cm buc 10.86 

                                            - 41-60 cm buc 12,91 

36. Plantarea arborilor cu balot ambalat cu pânză   

  de sac   

  cu legarea coronamentului - 40 cm buc 8.16 

  fără legarea coronamentului  buc 7.66 

37. Ancorarea arborilor buc 30.52 

38. Pichetat rabate flori - desen uşor - 10 cm 100 buc 3,58 

                                                  - 10-20 cm 100 buc 3,95 

                                                  -  peste 20cm 100 buc 5,51 

                               - desen greu - 10 cm 100 buc 28.09 

                                                  - 10-20 cm 100 buc 28.35 

                                                  -  peste 20cm 100 buc 28.49 

39. Plantarea florilor din lădiţe la locul de plantare   

     - până la 10 cm 100 buc 9.58 

     - 10-20 cm 100 buc 10.10 

     - peste 20 cm 100 buc 20.05 

40. Plantarea florilor aduse din ghivece, la locul    

  de plantare - până la 10 cm 100 buc 6,64 

                   - 10-20 cm 100 buc 7.66 

                   - peste 20 cm 100 buc 10.10 

41. Plantarea florilor aduse din seră fără ghivece   

    - până la 10 cm 100 buc 4,60 

    - 10-20 cm 100 buc 5,51 

    - peste 20 cm 100 buc 6.01 

42. Plantarea mozaicului pe plan orizontal   

     - desen uşor mp 93.72 

     - desen greu mp 153.24 

43. Plantarea mozaicului pe plan înclinat   

     - desen uşor mp 127.33 

     - desen greu mp 186.44 

44. Plantat plante perene cu balot buc 1,28 

45. Semănat gazon - orizontal mp 1,28 

                          - taluz mp 1,64 

                          - desen greu mp 1,78 

46. Extras brazde manual - 5 cm grosime mp 1,93 

                                  - 10 cm grosime mp 3,34 

47. Brăzduirea terenului    

               - pe teren orizontal -   5 cm mp 5.24 

                                              - 10 cm mp 7.41 

               - pe taluz - 5 cm mp 8,82 

                              -10 cm mp 10.22 

               - pe borduri sau chenare -   5 cm mp 5.11 

                                                        - 10 cm mp 5,86 

48. Udat arbori şi arbuşti manual - la hidrant   

  cu furtunul până la 10 l apă/buc 10 buc 3,34 

  cu furtunul până la 20 l apă/buc 10 buc 5,51 

  cu furtunul până la 40 l apă/buc 10 buc 8.54 
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Denumire tarif 

 
 

U.M. 

 
 

Tarif 
-lei- 

49. Udat gard viu - la un rând 10 l apă/ml 10 ml 2,15 

                     - la două rânduri 20 l apă/ml 10 ml 10.47 

50. Udat arbori şi arbuşti cu autocisterna -10 l 10 buc 4.10 

                                                        - 20 l 10 buc 6,90 

                                                        - 40 l 10 buc 8.43 

51 Udat gard viu cu autocisternă   

     - la un rând cu 10 l apă/ml 10 ml 3,46 

     - la două rânduri cu 20 l apă/ml 10 ml 11.22 

52. Mobilizarea solului (plivit,prăşit)   

     -arbori şi arbuşti 10 mp 4.10 

     -trandafiri 100 mp 30.80 

53. Tuns ornamental gard viu - manual   

     - esenţă moale 10 mp 4.10 

     - esenţă tare 10 mp 6.26 

54. Tuns alineamente manua l - esenţă moale 10 mp 4,98 

                                      - esenţă tare 10 mp 8.04 

55. Tuns ornamental figuri izolate manual   

     - esenţă moale pe figură 8.54 

     - esenţă tare pe figură 19.17 

56. Tăieri corecţie - până la 1,5 m buc 3,58 

                       - peste 1,5 m buc 5,51 

57. Verificarea, ancorarea legăturilor tutorilor şi   

  corectarea poziţiei arborilor buc 1,64 

58. Tăieri lăstari flori buc 3,83 

59. Îngropat trandafiri 100 buc 42.79 

60. Dezgropat trandafiri 100 buc 51.32 

61. Fasonat tutori - cu dimensiuni până la 3 m   

  lungime şi 5-6 cm grosime 10 buc 3,58 

62. Udat flori cu furtunul montat la hidrant,robinet 100 mp 7.66 

               - autocisternă 100 mp 4,46 

63. Mobilizarea solului, plivit,săpălugit,rabate 100 mp 30.65 

64. Copilit ,îndepărtat flori 10 mp 3.16 

65. Palisat flori cu talie - până la 2 m buc 0,23 

                              - peste 2 m buc 0,76 

66. Udat suprafeţe brăzduite sau gazonate   

     - cu furtunul la gura de apă 100 mp 3,95 

     - la cisternă - exclusiv cu aparatul de udare 100 mp 2,81 

                       - inclusiv cu aparatul de udare 100 mp 3,83 

67. Cosit gazon manual   

     - teren orizontal sau cu pantă până la 30% 100 mp 10.38 

     - în teren cu pantă mai mare de 30% 100 mp 11.53 

68. Tuns vârfuri de flori la plantaţiile de mozaic sau   

  semimozaic 100 mp 37.35 

69. Plantat tufe de plante cu balot 10 buc 4,98 

70. Scos plante bulboase din teren mp 5.36 

71. Scoaterea cepelor de flori 100 buc 2,15 

72. Depozitarea şi controlul cepelor puse la iernat 100 buc 11.74 

73. Plantat cepe de flori în şanţ 100 buc 10.60 

74. Tăieri de corecţie la arbori până la 7 m înălţime buc 7.14 

75. Tăieri de corecţie la arbori peste la 7 m înălţime buc 9,95 

76. Tăieri corecţie la trandafiri buc 0,85 

77. Scoaterea manuală a cioatelor de răşinoase   
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  exclusive bradul sau foiase moi   

     - 10-30 cm buc 14.32 

     - 31-50 cm buc 46.87 

     - 51-70 cm buc 89.01 

     - peste 70 cm buc 147.99 

78. Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor   

  foioase tari şi bradul   

     - 10-30cm buc 36.40 

     - 31-50 cm    buc 73.80 

     - 51-70 cm buc 149.80 

     - peste 70 cm buc 219.40 

79. Scuturat zăpada de pe garduri vii, borduri ml 0,23 

80. Scuturat zăpada de pe arbori izolaţi buc 0,37 

81. Spart gheaţă de pe alei mp 4.21 

82. Spart gheaţă de pe scări mp 5,75 

83. Încărcat, descărcat în auto to 4,46 

84. Transport gunoi cu coşul mc 10.22 

85. Măturat alei 1000 mp 21.71 

86. Plivit manual şi prăşit foioase în anul I ari 78.42 

                                                 în anul II ari 52.22 

87. Curăţirea terenului în vederea împăduririi   

  ierboase ari 6,77 

  lemnoase ari 15.21 

  amestec ari 12.26 

88. Tăierea manuală a tufişurilor, arborelor şi    

  arbuştilor subţiri cu scoaterea rădăcinilor   

  arbuşti ari 33.58 

  arbori mijlocii ari 66.30 

  arbori mari ari 181.09 

90. Semănat cu semănătoarea - 400-500 m ha 123.11 

                                         sub 100 m ha 159.63 

91. 
Tăierea tufişurilor,arbuştilor şi arborilor subţiri cu motounealta sthil de pe 
suprafeţe ce se împăduresc 

 
ha 

 
1702.70 

92. Descopleşirea plantaţiilor cu motounealta  8,94 

93. Curăţirea terenului în vederea împăduririi  cu   

  Motoun Husqvarna -peste 60% sp. Lemn mc 14.44 

94. Tuns ornamental gard viu mecanic   

  esenţă moale 10 mp 2.04 

  esenţa tare 10 mp 2,56 

95. Cosit gazon teren orizontal manual   

  neacoperit vegetal ari 5,86 

  acoperit ari 7.41 

  în benzi ari 14.55 

  acoperit vegetal ari 8,82 

  neacoperit vegetal ari 14.80 

96. Cosit gazon teren orizontal mecanic   

  teren neacoperit vegetal ari 5.11 

  teren acoperit vegetal ari 3,58 

  în benzi ari 7.14 

97. Doborârea manuală a arborilor esenţă moale   

  salcâm plop   

  sub 30 cm buc 16.62 
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  31-60 cm buc 57.47 

  61-100 cm buc 112.38 

98. Doborârea cu ferăstrul mecanic a arborilor   

  foioase moi   

  10-30 cm buc 11.56 

  30-50 cm buc 36.67 

  peste 50 cm buc 72.57 

99. Idem foioase tari   

  10-30 cm buc 14.30 

  30-50 cm buc 43.91 

  peste 50 cm buc 97.28 

B. Tarife privind prestări servicii 
  

1. Stropit cu Swinfogul buc 107.09 

2. Stropit manual cu atomizorul - atomizor buc 11.03 

                                             - ha ha 442.73 

3. 
Tarife pentru lucrări de dezinsecţie, deratizare:  
   - dezinsecţie cu atomizorul 

 
mp 

 
0,18 

     - dezinsecţie cu pompa mp 0,18 

     - deratizare mp 0,18 

4. 
Tarife pentru lucrări de combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor la viţa 
de vie - mecanic 

 
ha 

 
211.98 

5. 
Tarife pentru lucrări de combatere chimică a bolilor si dăunătorilor in livezi – 
mecanic: livadă intensivă VR445 + MPSP400 

 
ha 

 
211.98 

6. Transport cu autoutilitara 100 km 188.82 

7. Tarife pentru lucrări de condiţionat seminţe to 150.17 

8. 

Tarife pentru lucrări de tratare chimică a seminţelor destinate însămânţărilor 
de primăvară şi toamnă:  
- porumb, floarea soarelui   
- grâu, orz 

 
to 

 
 
195.43 
115.92 

9. Tarife pentru lucrări de frezat, semănat:   274.89 

 - frezat VR445 + FV 1,4 ha 268.76 

 - semănat U650 + SPC6 ha 103.78 

 - semănat SUP 29 ha 114.82 

 - semănat legume ha 213.06 

10. 
Tarife pentru combaterea buruienilor din culturile de cereale cu ajutorul 
erbicidelor - mecanic 

 
ha 

 
75.07 

11. Tarife pentru administrat îngrăşăminte chimice - mecanic ha 73.97 

12. Tarife pentru lucrări de arat + grăpat şi discuit+nivelat+grăpat    

 - arat U650+PPA-30 la 25 cm ha 274.89 

 - arat U650+PP4-30 la 30 cm ha 324.64 

 - discuit + nivelat + grăpat ha 125.88 

13. 
Tarife pentru lucrări de combatere chimică a bolilor şi dăunătorilor  în livezi, 
manual cu atomizorul: 

  

 - pomi mari pe rod buc 6,63 

 - pomi medii  buc 4,42 

 - pomi tineri buc 2,75 

14. Tarife pentru lucrări agricole de arat, prăşit şi frezat în vie:    

 - arat în vie VR445 + PCV ha 223.02 

 - prăşit în vie  VR445 + PVC  ha 224.14 

 - frezat în vie VR445 + PCV ha 287.06 

15. Tarife pentru lucrări de tăiere la pomi   

 - de formare anul I-II buc 2.10 

 - de formare anul III-IV buc 5.07 

 - de formare anul V buc 6.29 
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 - de formare pomi mari 7-10 ani buc 7,72 

 - de formare pomi mari 15-20 ani buc 12.13 

16. Tăiat trandafiri – plantaţii peste 3 ani buc 3.20 

17. Transport cu autocarul 100 km 369.85 

18. Prestări cu tractor echipat cu IF  oră 187.69 

19. Arat cu tractorul U650 suprafeţe mici ha 670.05 

20. Discuit +nivelat suprafeţe mici  ha 463.71 

21. Frezat şi mărunţi pământ cu motosapa ha 430.58 

22. Mărunţit teren cu motosapa ha 628.22 

23. Semănat gazon pe suprafete mijlocii şi mari cu semănătoarea ha 174.44 

24. Cosit cu motocoasa – 10 ari 10 ari 126.96 

25. Tarife pentru lucrări de săpat gropi  buc 2,55 

26. Tarife pentru lucrari de transport cu tractorul U 650 prevăzut cu remorcă:   

 - drum de categoria M I - Modernizări în afara localităţii 11-15 km distanţă km 3,75 

 - drum de categoria K II - Modernizări în localităţi 11-15 km distanţă km 4,31 

 
- drum de categoria E V - Drum forestier, mirişte, pământ denivelat <3 km 
distanţă 

km 6.29 

   - 11-15 km distanţă km 4,97 

27. Comision distribuţie produse comercializate - minimum 5 % din valoare   

28. Tarife dezinsecţie mijloace de transport trimestrial:    

 - taxiuri buc 13.13 

 - microbuze buc 39.41 

29. Discuit mirişte, culturi perene ha 156.09 

30. 
Arat la 25 cm miriste culturi perene cu tractor U 650+PP4, 3 trupite, teren 
greu 

 
ha 

 
426.13 

31. Erbicidat stuf  ha 93.08 

32. Cosit+ tocat vegetatie cu tractor U 650 + tocator ha 199.29 

33. Transport apa cu tractor U 650+cisterna, distante mari ora 101.43 

34. Destelenit (arat la 30 cm)  cu tractor  U 650+ PP4, 2 trupite, teren greu ha 771.59 

35. Cosit + tocat vegetatie cu tractor Claas + tocator  ha 323.33 

36. Incarcat-descarcat motostivuitor ora 85.92 

 

Notă:  

- Tarifele nu includ TVA 
- Pentru anul 2018, se propune actualizarea semestrială în raport cu rata inflaţiei 
stabilită de Institutul Naţional de Statistică, şi numai cu avizul Direcţiei Economie şi 
Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

II. Taxe pentru funcţionarea bazei de agrement cu specific pescăresc şi pescuit 

sportiv la Balta Zătun 

 
Nr.crt. Denumirea taxei sau tarifului UM Taxă  2017 

lei 

1. Taxa pentru pesciut Zi/lumina 60 

2. Taxa pentru inchiriere casuta Zi(24 ore) 70 

3. Taxa pentru acces si agrement Lei/zi 10 

4. Taxa parcare Lei/zi 5 

5. Taxa de inchiriere sezlong Lei/zi 10 

6. Taxa de campare cort(2 persoane) Lei/zi 15 

7. Taxa de campare cort( 4 persoane) Lei/zi 30 

8. Taxa pentru organizare concursuri lei 100 
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III. Tarife material lemnos 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumire tarif SPECIA UM 

Tarif actual an 2017 - lei-
conform HCJ nr. 

17/26.01.2017 
Tarif propus  an 2018 - lei 

Arbori cu firul pe picior 
Lemnul de lucru Φ la 1,30 

m 

Arbori cu firul pe picior 
Lemnul de lucru Φ la 1,30 m 

Lemn 
mijlociu Φ 
pana la 24 

cm - conditii 
usoare 

Lemn gros  
Φ peste 24 
cm        - 
conditii 
usoare 

Lemn 
subtire 
Φ       5-
12 cm  

Lemn 
mijlociu 
Φ de la 
12 la 24 

cm 
Conditii 
usoare 

Lemn 
mijlociu 
Φ peste  
24 cm        

Conditii 
usoare 

1 
Alte QV., Stejar,gorun, 
garnita,cer, paltin,frasin,cires mc 

72 90 125.01 178.34 286.59 

2 Salcam mc 63 75 147.68 229.62 245.37 

3 Alte foioase tari mc 51 56 52.44 100.04 181.42 

4 Foioase moi mc 45 51 29.4 58.02 118.60 

5 Lemn de foc toate speciile                         mc 
30 30 54.75 54.75 54.75 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumire tarif SPECIA UM 

Tarif actual an 2017 - lei-
conform HCJ nr. 

17/26.01.2017 
Tarif propus  an 2018 - lei 

Lemnul doborat si fasonat 
la cioata 

Lemnul doborat si fasonat la 
cioata 

Lemnul de 
lucru cu Φ < 

24 cm 

Lemnul de 
lucru  cu        

Φ > 24 cm 

Lemnul 
de lucru 
subtireΦ 
5-12 cm  

Lemnul 
de lucru 
cu Φ 12 - 

24 cm 

Lemnul 
de lucru          
cu   Φ > 
24 cm 

1 
Alte QV., Stejar, gorun, garnita 
,cer, paltin, frasin, cires 

mc 90 104 211.96 265.29 373.54 

2 Salcam mc 78 90 233.42 315.36 331.11 

3 Alte foioase tari mc 92 96 138.18 185.78 267.16 

4 Foioase moi mc 75 84 0.00 0.00 0.00 

5 

Lemn pentru incalzirea locuintei                   
Diverse tari                                       mc 43 43 140.49 140.49 140.49 

Diverse moi 37 38 0.00 0.00 0.00 
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Nr. 
crt. 

Denumire tarif                                                 
SPECIA 

UM 

Tarif actual an 2017 - lei-
conform HCJ nr. 

17/26.01.2017 
Tarif propus  an 2018 - lei 

Lemnul scos la drum 
forestier 

Lemnul scos la drum forestier 

Pana la 24 
cm 

Peste  24 
cm 

Lemnul 
de lucru 
subtire 
Φ 5-12 

cm  

Lemnul 
de lucru 
cu Φ 12 - 

24 cm 

Lemnul 
de lucru          
cu   Φ > 
24 cm 

1 
Alte QV., Stejar, gorun, 
garnita, cer, paltin, frasin, cires 

mc 104 116 273.05 326.38 434.63 

2 Salcam - campie mc 90 104 293.64 375.58 391.33 

3 Alte foioase tari mc 114 119 198.4 246 327.38 

4 Foioase moi mc 87 102   0 0 

5 

Lemn pentru incalzirea 
locuintei                          
Foioase tari                             mc 43 43 200.71 200.71 200.71 

Foioase moi  32 32 0 0 0 

6 

Craci in gramezi pentru foc:         
Specii tari                        

gra -
mada 

30 30 0 0 0 

Specii moi  24 24 0 0 0 

7 
Buturi greu despicabili pentru 
foc 

mc 
27 27 0 0 0 

8 Cioate si radacini mc 8 8 0 0 0 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumire tarif                                                 
SPECIA 

UM 

Tarif actual an 2017 - lei-
conform HCJ nr. 

17/26.01.2017 
Tarif propus  an 2018 - lei 

Lemn loco depozit Lemn loco depozit 

Lemnul de 
lucru cu Φ 
12 - 24 cm 

Lemnul de 
lucru          

cu   Φ > 24 
cm 

Lemnul 
de lucru 
subtireΦ 
5-12 cm  

Lemnul 
de lucru 
cu Φ 12 - 

24 cm 

Lemnul 
de lucru          
cu   Φ > 
24 cm 

1 

Alte QV. Stejar, gorun, 
garnita, cer, paltin, frasin,cires 
- campie -lemn de lucru 

mc 0 0 328.71 382.04 490.29 

2 
Salcam - campie - lemn de 
lucru mc 

0 0 348.53 430.47 446.22 

3 
Alte foioase tari - lemn de 
lucru mc 

0 0 253.29 300.89 382.27 

4 Foioase moi lemn de lucru mc 0 0 0 0 0 

5 
Lemn de foc fasonat   de 
foioase tari  

mc 0 0 255.6 255.6 255.6 
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IV.Tarife închiriere spaţii 

 

Nr. 
crt. 

Denumire tarif U.M. Tarif  - lei 

1. Imobil situat in Galati (Filesti) mp/luna 3,79 

2. Imobil situat in Galati, (sediu) mp/luna 3,79 

3. Imobil situat in Tecuci mp/luna 3,79 

4. Imobil situat in Târgu Bujor mp/luna 3,41 

5. Imobil situat in comuna Oancea mp/luna 2,49 
    

 

 

 

 

  

 

 

V. Taxe Situl Natura 2000 Pădurea Gârboavele şi a rezervaţiei naturale Pădurea  

Gârboavele 

 

 

 

Nr. 
crt. Denumirea taxei 

 
U.M. 

Taxă 
-lei- 

1. Tarif fotografiere în scop comercial lei/zi 150 

2. Tarif filmare în scop comercial lei/zi 400 

3. 
Tarif de analiză a documentaţiilor în scopul eliberării 
avizului administratorului 

Lei/documentaţie 
Lei/zi/grup 

900 
10 

4. Tarif vizitare a Sitului Natura 2000 Lei/zi/pers 3 
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Anexa nr. 8 

 

TAXELE ŞI TARIFELE 

pentru serviciile oferite de Muzeul de Istorie Galaţi 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire  

 

U.M. Taxă/tarif 

   Taxă 

1. Taxă de vizitare  

- copii, elevi, studenţi 

- adulţi 

 

lei/bilet 

lei/bilet 

 

1,0 

4,0 

2. Taxă foto, în scop necomercial lei 5,0 

3. Taxă filmare, în scop necomercial lei 10,0 

4. Închiriere sală cu activitate de publicitate, conferinţe, mese 

rotunde şi alte manifestări socio-culturale 

 

lei/oră 

 

50,0 

5. Taxă pentru expertiză şi consultanţă ştiinţifică de specialitate lei/oră 20,0 

6. Taxă pentru eliberarea certificatului de expertiză lei/oră 30,0 

7. Închiriere pentru ceremonii nuntă(civilă) - Muzeul „Casa Cuza 

Vodă” 

 

lei 

 

500,0 

8. Taxă foto/filmare, în scop comercial lei/oră 300,0 

9. Taxă sală didactică-lecţii deschise lei/bilet 1,0 

10. Abonament copii, elevi, studenţi (Muzeul de Istorie, Muzeul 

„Casa Cuza Vodă”, Muzeul „Casa Colecţiilor”, Casa Memorială 

„C. Negri”, Casa Rurală Suhurlui) 

 

 

lei/an 

 

 

20,0 

11. Abonament adulţi lei/an 80,0 

12. Abonament „pentru o zi” (Muzeul de Istorie, Muzeul „Casa Cuza 

Vodă”, Muzeul „Casa Colecţiilor”) 

- copii, elevi, studenţi 

- adulţi 

 

 

lei 

lei 

 

 

2,0 

8,0 

 Tarife prestari servicii  Tarif 

13. Tarif pentru consultanţă şi expertiză de specialitate lei/oră 15,0 

14. Tarif supraveghere/cercetare arheologică, în funcţie de 

complexitatea şi locaţia lucrării 

 

lei/mp 

 

60,0 

15. Tarif pentru documentaţii istorico-ştiinţifică, în funcţie de 

complexitatea şi locaţia lucrării 

 

lei/oră 

 

15,0 

16. Inchiriere teren Lei/mp 7.50 

Notă: - Tarifele şi taxele sunt valabile pentru serviciile oferite de Muzeul de Istorie Galaţi şi secţiile 

acestuia din Municipiul Galaţi (str. Mr. Iancu Fotea, Muzeul „Casa Cuza Vodă”, Muzeul „Casa Colecţiilor”) 

şi din judeţ (Casa memorială „C.Negri”, Casa „Hortensia Papadat – Bengescu”, Casa Rurală Suhurlui).  

- Pentru fotografiere şi filmare, persoanele juridice vor solicita în scris, aprobarea conducerii instituţiei. 
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Anexa nr.9 

 

TAXELE ŞI TARIFELE 

pentru serviciile oferite de Muzeul de Artă Vizuală Galaţi 

 

Nr. 

crt. 

Denumire  

 

U.M. Taxă/Tarif 

    

1. 

 

 

Taxe de vizitare 

- adulţi  

- copii, elevi, studenţi 

 

lei/bilet 

lei/bilet 

 

4,0 

1,0 

2. Abonament anual  

- adulţi 

- copii, elevi, studenţi 

 

lei/abonament 

lei/abonament 

 

80,0 

20,0 

3. 

4. 

Tarif fotografiat  în scop necomercial    

Tarif filmat în scop necomercial 

lei/activitate/zi  

lei/activitate/zi 

5,0 

10,0 

 Tarife prestări servicii       Tarif 

5. 
 

 

 

 

 

 

Expertiză în domeniile: 

- bunuri cu semnificaţie artistică,  icoane 

sec. XVIII-XIX, - cercetare/zi; 

-bunuri cu semnificaţie artistică – artă 

plastică românească modernă – cercetare 

/zi 

 

lei/obiect 

 

 

lei/obiect 

 

100,0 

 

 

100,0 

6. Taxa organizare evenimente (simpozioane, 

ansare de carte, conferinţe de presa, 

activităţi cu caracter festiv,etc) 

lei/ora 200lei/ora<30 pers. 

300lei/ora30<60 

pers. 

7. Taxa organizare solicitare expoziţii 

temporare în afara programului 

Lei/ora 500lei/10 zile 

 

 

Notă: 

- Pentru fotografierea şi filmarea pentru uz personal, se va solicita aprobarea 

conducerii. 

-  În cuantumul taxelor este cuprins şi timbrul pentru monumente istorice (conform art. 

51 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată). 
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Anexa nr.10 

 

TAXELE ŞI TARIFELE 

pentru serviciile oferite de Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 

Galaţi 

 

Nr. 

crt. 

Denumire  

 

U.M. Taxă/Tarif 

 Taxe   Taxă 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

Taxe de vizitare:  

Muzeu, Grădina Botanică, Grădina Zoologică Gârboavele: 

- copii, studenţi, pensionari 

- adulţi 

Planetariu şi observaţii solare: 

- copii, studenţi, pensionari 

- adulţi  

Observaţii nocturne (doar la activităţile organizate de instituţie) 

- copil/adult 

 

 

lei/bilet 

lei/bilet 

 

lei/bilet 

lei/bilet 

 

lei/bilet 

 

 

1,5 

6,0 

 

3,0 

5,0 

 

3,0 

 Tarife prestări servicii  Tarif 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

 

 

9. 

10. 

 

Închiriere Sala Auditorium 

Închiriere spaţiu exterior şi interior al CMSN Galaţi 

  -Suprafete intre 1 si 30 mp 

-Suprafete mai mari de 30 mp 

Închiriere sala cursuri, conferinţe, şedinţe, catering  

Închiriere Sala Polivalentă pentru cursuri, şedinţe, conferinţe 

Ceremonie nuntă: 

- stare civilă 

- fotografiat şi filmat 

     - în afara programului 

Fotografiere şi filmat la cerere(grup sau individual) 

Consultanţă tehnică-ştiinţifică de specialitate 

lei/oră 

 

lei/mp/luna 

lei/mp/luna 

lei/mp/lună 

lei/activitate/zi 

 

lei 

lei 

 

lei 

lei 

lei/activitate /zi 

lei/oră 

550,0 

 

50,0 

10,0 

350,0 

250,0 

 

400,0 

200,0 

250,0 

10,0 

30,0 

 

 

Notă: 

- În cuantumul taxelor este cuprins şi timbrul pentru monumente istorice (conform art. 51 din 

Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată). 

- Pentru vizitarea Planetariului şi observaţii solare, nu se aplică reducerea de 75% pentru copii 

şi studenţi, întrucât nu este o taxă de acces în muzeu, aceasta se adresează persoanelor 

pasionate de astronomie. 
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         Anexa nr.11 

 

TAXELE ŞI TARIFELE 

pentru serviciile oferite de Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi 

 

Nr. 

crt. 

Denumire  

 

U.M. Taxă/Tarif 

1.  Taxe de vizitare   

 - Muzeul satului- Gospodărie tradiţională – Pădurea Gârboavele –

pensionari, copii, elevi, studenţi; 

-Muzeul satului – Gospodărie tradiţională –adulţi; 

-Taxă fotografiere muzeu pentru persoane fizice; 

-Taxă filmare în muzeu pentru persoane fizice; 

-Taxă fotografiere în muzeu pentru profesionişti; 

-Taxă filmare în muzeu pentru Studiouri TV, profesionişti etc. 

 lei/persoană 

 

lei/persoană 

lei/aparat 

lei/aparat 

lei/aparat 

lei/aparat 

3,0 

 

5,0 

5.0   

10,0 

100,0 

500,0 

2. Tarife prestări servicii   

 - Închiriere Ansamblul ”Doina Covurluiului; 

- Închiriere Ansamblu cu sonorizare în aer liber; 

- Închiriere Ansamblu cu sonorizare în sală; 

- Închiriere Fanfara ”Valurile Dunării”; 

- Închiriere Sală dansuri/Sala Ronda  (190 mp) 

- Închiriere mansardă (452 mp) 

-Înscriere/Reînscriere pentru toate secţiile Şcolii de artă; 

-Participare Festival Concurs Ceata lui Piţigoi; 

-Participare Festival Concurs Perla Dunării; 

-Participare Festival Concurs Pianul Fermecat; 

-Tarif  anual Şcoala de Artă (curs/extracurs) Instrumente, Balet, 

Actorie; 

-Taxa anuală Şcoala de Artă (curs/extracurs) Secţia Arte Vizuale; 

-Taxa  eliberare diplome Şcoala de Arte 

- Înregistrare CD (pentru cursanţii Şcolii de Artă) 

- Sonorizare în sală 

- Sonorizare în aer liber 

- Înregistrare CD pozitiv cu suportul lor negativ 

 

- Înregistrare CD pt. realizarea negativelor (suport instrumental) 

 

- Închiriere costum popular fată/băiat 

lei/oră 

lei/oră 

lei/oră 

lei/oră 

lei/oră 

lei/oră 

lei/pers. 

lei/pers. 

lei/pers. 

lei/pers. 

 

lei/pers. 

lei/pers. 

cursant 

lei/oră 

lei/oră 

lei/oră 

lei/înregistrare 

2 ore 

lei/înregistrare 

3 ore 

lei/zi 

1.500,0 

3.000,0 

2.000,0 

1.500,0 

210,0 

400,0 

100,0 

150,0 

50,0 

100,0 

 

750,0 

800,0 

50.0 

70,0 

800,0 

1500,0 

110,0 

 

300,0 

 

60 

-Taxa anuală Şcoala de Artă (curs/extracurs) Secţia Canto, muzica   
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uşoară şi populară 

-Taxa anuală iniţiere folclor 

-Taxa dans popular (şedinţa 1h şi 30’) 

-Taxa participare expoziţie (participare internaţională 10 euro) 

-Taxa participare Tabara de creatie 

-Taxa Scoala de vara – Arta FOTO 

lei/pers 

lei/pers 

lei/pers 

lei/pers 

lei/pers 

lei/pers 

900 

100 

45 

45 

100,0 

100,0 

 

 

Notă: 

Pentru recalcularea tarifelor s-a ţinut cont de contractele de colaborare şi PFA – urile înregistrate în 

decursul anului şi indicele inflaţiei. 

 

Criterii privind scutirile de taxe pentru Şcoala de artă: 

 - dacă familia cursantului are probleme financiare deosebite, iar cursantul are aptitudini artistice 

remarcabile; 

 - dacă cursanţii fac parte din Şcoli cu program special (Centre de asistenţă socială), dar numai cei 

care au aptitudini artistice deosebite; 

 - elevii de liceu, şomerii şi persoanele care participă voluntar la acţiunile Centrului Cultural 

„Dunărea de Jos” Galaţi (repetiţii şi spectacole cu Fanfara „Valurile Dunării” sau cu Ansamblul „Doina 

Covurluiului”). 

Criterii de reducere a taxei pentru Şcoala de Arte: 

- Pentru un cursant care se înscrie la mai multe cursuri susţinute în acelaşi an şcolar sau dacă se 

înscriu două persoane din cadrul aceleaşi familii, taxa anuală va fi percepută astfel: 

 750-800-900 lei- pentru un singur curs/primul copil înscris 

 550-600-700 lei- pentru al doilea curs/al doilea copil înscris 

 350-400-500 lei- pentru al treilea curs. 

 

Angajaţii şi copii angajaţilor Centrului Cultural „Dunărea de Jos”vor beneficia de gratuitate pentru 

frecventarea cursurilor. 

Centrele de plasament, institutiile, asociaţiile şi fundaţiile non profit ce au încheiate parteneriate cu 

Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, vor beneficia de gratuitate pentru închirierea sălilor destinate 

conferinţelor, cursurilor şi a altor activităţi conexe. 
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Anexa nr.12 

 

TAXELE ŞI TARIFELE 

 pentru serviciile oferite de Biblioteca  „V.A.Urechia” Galaţi 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire  

 

U.M. Taxă/Tarif 

 

   Taxe 

1. Eliberare duplicat permis obişnuit tip laminat lei/permis 1,20 

2. Eliberare duplicat permis tip card (primul 

permis se eliberează gratuit) 

*În cazul pierderii permisului duplicat, la 

eliberarea unui nou permis se plăteşte şi primul 

permis care se eliberează gratuit 

lei/permis 3,50 

3. Eliberare permis ocazional – valabil 48 ore 

*Permisul ocazional este anulat automat după 

48 ore de la emitere 

lei/permis 1,20 

4. Penalizări pentru nerestituirea la termen a 

documentelor împrumutate 

lei/zi/document 0,06 

5. Utilizarea serviciului acces internet peste 

prevederile regulamentului serviciilor pentru 

public  

*Accesul la seviciile internet este gratuit pentru 

o oră de utilizare, pe baza permisului de intrare 

lei/oră 2,50 

6. Închiriere sala ”Mihai Eminescu” (105 mp) 

pentru evenimente socio-culturale cu asigurare 

echipamente şi personal (ecran, 

videoproiector, sonorizare, electrician) 

lei/oră 200,0 

7. Închiriere sala ”Mihai Eminescu” (105 mp) 

pentru evenimente socio-culturale fară  

asigurare echipamente şi personal (ecran, 

videoproiector, sonorizare, electrician) 

lei/oră 120,0 

8. Închiriere sala cursuri Biblionet (32 mp) pentru 

şedinţe maxim 15 participanţi cu asigurare 

echipamente (ecran,videoproiector, sonorizare, 

electrician)dar fără materiale consumabile-coli 

de scris, markere, etc. 

lei/oră 60,0 

9. Taxa foto in scop necomercial Lei/activitate 5,0 

10. Taxa filmare in scop necomercial Lei/activitate 10,0 

11. Taxa foto/filmare in scop comercial   

 - in timpul programului de lucru Lei/ora 200,0 
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 - in afara orelor de program Lei/ora 300,0 

 

 TARIFE PRESTARI SERVICII  Tarife 

12. Fotocopiere documente   

 - faţă, format A4 – copie alb negru lei/pagină 0,15 

 - faţă – verso, format A4 – copie alb negru lei/pagină 0,20 

 - faţă, format A3 – copie alb negru lei/pagină 0,20 

 - faţă – verso, format A3 – copie alb negru lei/pagină 0,25 

 *pentru color tarifele se dubleaza   

13. Scanare, maxim 10 pagini   

 - format A4 – rezoluţie 600 dpi lei/pagină 0,25 

14. Scanare documente din Colectiile Speciale 

(CS) 

  

 -carte romaneasca veche pana la 1830, carte 

straina veche pana la 1750, maxim 10 pag. 

 

lei/pagina 

 

10,0 

 -incunabule, maxim 10 pagini lei/pagina 15,0 

 -manuscrise Lei/pagina 5,0 

 -harti, stampe, format A4, maxim 3 documente Lei/pagina 15,0 

 - fotografii maxim 10 bucati Lei/buc. 2,0 

 -alte tiparituri din CS, maxim 10 pagini Lei/pagina 2,0 

15. Salvare scanari documente CS, trimitere prin 

mail 

 

Lei/fisier 

 

5,0 

16. Laminare – maxim 10 pagini   

 - format A4 – grosime 125 microni lei/pagină 2,0 

 - format A3 lei/pagină 3,5 

17. Tehnoredactarea computerizată şi listare 

format A4 maxim 10 pagini 

 

Lei/pagina 

 

6,0 

 - format A4 font 11 lei/pagină 5,00 

18. Transfer date pe CD, memory-stick cu CD-ul, 

stick-ul utilizatorului 

lei/fişier 3,5 

19. Spiralare- format A    

 - sub 100 pagini lei/exemplar 8,0 

 - peste 100 pagini lei/exemplar 17,0 

20. Carte broşată (lei/100 pagini) lei/100 pagini 17,0 

21. Carte legată  lei/100 pagini 28,0 

22. Legare-inscripţionare proiecte lei/bucată 28,0 

23. Vânzare carte şi materiale promoţionale(cărţi  

poştale, calendare, alte materiale 

personalizate) prin mini-librăria „AxisLibri”-carte 

lei/exemplar 

carte vândută 

 

1,20 
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24. Vânzare carte şi materiale promoţionale (cărţi 

poştale, calendare, alte materiale 

personalizate) prin mini-librăria „AxisLibri”- 

calendar, carte poştală, etc. 

lei/exemplar 

material promo 

0,60 

 

 

 

25. Cursuri perfectionare 40 ore, formator Lei/cursant 600,0 

26. Imprimare extras legislatie din baza de date, 

alb-negru 

  

 -fata, format A4 Lei/pg. 0.30 

 -fata verso, format A4 Lei/pg 0.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


