
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

  

 

HOTĂRÂREA NR. ________/2019 

privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către 

direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din 

subordinea Consiliului Judeţean Covasna 

 

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa sa ordinară din data de __________ 2019, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către 

direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din 

subordinea Consiliului Judeţean Covasna, 

având în vedere raportul comun de specialitate al Direcţiei Economice şi Direcţiei 

Juridice şi Dezvoltarea Teritoriului, precum şi Avizele comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Județean Covasna, 

luând în considerare:  

- art. 20 alin. (1) lit. „b”, art. 27 şi art. 30 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

- art. 474, 476, 484, 486, 489 alin (1), (2) și (3) și 494 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal,  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

completările ulterioare, 

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1854/2017  pentru aprobarea unor tarife 

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

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

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

ulterioare, 

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

electronice, 

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

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

aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea 

şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel 

judeţean, 

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

decizională în administrația publică, republicată,  



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

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă taxele şi tarifele pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către 

direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din 

subordinea Consiliului Judeţean Covasna prevăzute în anexele nr. 1-12, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Taxele şi tarifele prevăzute în prezenta hotărâre se aplică începând cu data 

de 01 ianuarie 2020.  

(2) Pe aceeaşi dată se abrogă: 

-  Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 49/2016 privind stabilirea taxelor şi 

tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului 

Judeţean Covasna, precum și orice alte dispoziții contrare.  

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

următoarele instituții: 

- cele cuprinse în anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7 și 9 la bugetul propriu al Consiliului 

Judeţean Covasna; 

- cele cuprinse în anexa  nr. 6 la bugetul propriu al Muzeului Naţional Secuiesc - 

Székely Nemzeti Múzeum; 

- cele cuprinse în anexa nr. 8 la bugetul propriu al Spitalului Judeţean „Dr. Fogolyán 

Kristóf” Sfîntu Gheorghe; 

 - cele cuprinse în anexa nr. 10 la bugetul Școlii Populare de Arte şi Meserii Sfântu 

Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

 - cele cuprinse în anexa nr. 11 la bugetul Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – 

Háromszék”; 

 - cele cuprinse în anexa nr. 12 la bugetul Centrului Județean pentru Protecția Naturii 

și Salvamont. 

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

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

Covasna. 

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

Economică, Direcţia Juridică și Dezvoltarea Teritoriului, din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, Muzeul Naţional Secuiesc- Székely Nemzeti 

Múzeum; Biblioteca Judeţeană „Bod Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár, Spitalul Judeţean 

„Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, Școala Populară de Arte şi Meserii Sfântu 

Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune – 

Háromszék”și Centrul Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont.  

  

Sfântu Gheorghe, _________________ 2019. 

   TAMÁS Sándor 

Contrasemnează:     Preşedinte 

VARGA Zoltán 

  Secretar general al judeţului Covasna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta se comunică:  

- 1 ex. la Instituţia Prefectului jud. Covasna, 

- 2 ex. la Compartimentul administraţie publică, 

- 1 ex. la Direcţia Economică, 

- 1 ex. la Direcţia Juridică și Dezvoltarea Teritoriului, 

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

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

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

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

Sepsiszentgyörgy,  

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

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

 

CsE 
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Anexa nr 1 

la  Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

 nr. _____/2019 

        

 

 

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, 

A AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI A ALTOR AVIZE ASEMĂNĂTOARE 

CONFORM LEGII NR. 227/2015  

 

Nr. 

crt. 
D E N U M I R E A     T A X E I 

NIVELUL 

TAXEI 

PERCEPUTE 

- lei - 

1. Taxă pentru certificat de urbanism în mediul urban.  

 Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism:  

 a) până la 150 m2 inclusiv 6 

 b) între 151 m2 şi 250 m2 inclusiv 6 

 c) între 251 m2 şi 500 m2 inclusiv 8 

 d) între 501 m2 şi 750 m2 inclusiv 10 

 e) între 751 m2 şi 1000 m2 inclusiv 12 

 f) peste 1000 m2 14 + 0,01  lei/m2 

RON pentru ce 

depăşeşte 

suprafaţa de 1000 

m2 

2. Taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediu 

rural: 

50% din taxa 

stabilită pentru 

mediu urban. 

3. 
Taxă pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de 

organizare  de şantier în vederea realizării unei construcţii, care 

nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire: 

3 % din valoarea 

autorizată a 

lucrărilor de 

organizare de 

şantier. 

4. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere 

de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri: 

2 % din valoarea 

autorizată a 

lucrărilor  de  

construcţie. 

5. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau 

parţială, a unei  construcţii. 

În cazul desfiinţării parţiale, a unei construcţii, taxa pentru 

eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte 

porţiunea de construcţie care urmează a fi demolată. 

0,1 % din valoarea 

impozabilă a 

construcţiei, 

stabilită pentru 

determinarea 

impozitului pe 

clădiri. 
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6. Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei  

autorizaţii de construire: 

30% din 

cuantumul  taxei 

iniţiale. 

7. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări 

necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, 

exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi 

petrol, precum şi altor exploatări: 

6 lei x numărul de 

m2de teren afectat 

de foraj sau 

excavație 

8. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru 

chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile 

şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea 

copertinelor şi a panourilor de afişaje, a firmelor şi 

reclamelor: 

6 lei pentru 

fiecare m2de 

suprafață ocupată 

de construcție 

9. Taxe pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrărilor de 

racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, 

canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi 

televiziune prin cablu: 

9 lei pentru 

fiecare racord 

10. Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de către 

comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului sau de 

structura de specialitate din cadrul consiliului judeţean: 

11 lei / certificat 

11. Taxă pentru eliberarea avizului structurii de specialitate la 

autorizaţia de construire/desfiinţare:  

9% din valoarea 

taxei de 

autorizaţia de 

construire/desfiin

ţare. 

  12. 

Taxă pentru autorizaţia de construire  

 

1 % din valoarea 

autorizată a 

lucrărilor de 

construcţie, 

inclusiv 

instalaţiile 

aferente. 

13. Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru 

o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă, sau anexă la 

locuinţă: 

0,5 % din valoarea 

autorizată a 

lucrărilor de 

construcţii. 

14. Taxă de timbru de arhitectură 0,05% din 

valoarea 

investiţiei 

15. Taxă pentru eliberarea avizului de oportunitate la faza 

PUZ: 

- pentru persoane juridice 

- pentru persoane fizice 

 

 

100 

50                    

16. Contravaloarea formularelor: 

- cerere Certificat urbanism 

- cerere autorizaţie de construire/desfiinţare 

- anexă la cererea de autorizaţie de 

construire/desfiinţare 

 

2 

2 

2 
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Notă: 

A. Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează 

taxă pentru: 

- certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau 

construcţiile anexe ale acestora, cu condiţia ca acel cult religios să fie recunoscut 

oficial în România; 

- certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea, 

modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin 

domeniului public al statului, indiferent de solicitant; 

- certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, pentru lucrările de interes 

public judeţean sau local; 

- certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei 

este o instituţie publică, indiferent de solicitant; 

- autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin 

concesionare, conform legii; 

B. În zonele protejate ale monumentelor istorice taxa de autorizare a lucrărilor 

de construire se reduc cu 50%. 

    -  pentru construcțiile care reprezintă monumente istorice nu se percep taxe 

de autorizare (sau certificat de urbanism) dacă nu se desfășoară activități 

comerciale sau de producție (L422/2001 art. 43-44). 

C. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor nu se aplică 

pentru: 

- veteranii de război, văduve de război sau văduve necăsătorite ale veteranilor de 

război; 
- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea 

unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu 

începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- oricărei instituții sau unități care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației şi  

Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepția incintelor 

folosite pentru activități economice; 

- fundațiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și 

ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, 

social, cultural; 

- organizațiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități 

specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități 

de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, 

persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate. 
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Anexa nr. 2 

 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. ____/2019 

 

 

TARIFE DE UTILIZARE 

 

a zonei drumurilor administrate de Consiliul Judeţean Covasna 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire tarif 

Unitate de 

calcul 

Tarif unitar 

(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 88,00 

2 Autorizaţie de amplasare şi acces la drum tarif/document 54,40 

3 Acord prealabil/autorizaţie pentru persoane fizice 

(construcţii de locuinţe, garaje, racorduri (instalaţii de 

gaze, apă, electricitate, rețele de comunicații 

electronice etc.) 

tarif/document 21,60 

B. OCUPAREA SUPRAFEŢELOR DIN ZONA DRUMURILOR JUDEŢENE 

4 Amplasare panou publicitar pe: drum judeţean 

modernizat 
tarif/mp/lună  

2,20 

drum judeţean 

nemodernizat 
0,54 

5 Spaţiu cu destinaţie comercială 

(chioşc, rulotă, masă pentru 

desfacere produse alimentare şi 

nealimentare) pe: 

drum judeţean 

modernizat 
tarif/mp/lună  

0,54 

drum judeţean 

nemodernizat 
0,32 

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 

modernizat 

tarif/mp/lună  

stabilit prin 

licitaţie 

drum judeţean 

nemodernizat 

stabilit prin 

licitaţie 

7 Locuri de parcare care deservesc 

obiective economice pe: 

drum judeţean 

modernizat 
tarif/mp/lună  

0,59 

drum judeţean 

nemodernizat 
0,35 

8 Accese la diferite obiective (staţii de 

distribuţie carburanţi, hoteluri, 

moteluri,depozite, spaţii 

comerciale,show-room, 

drum judeţean 

modernizat 
tarif/mp/lună  

0,54 

drum judeţean 

nemodernizat 
0,32 
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transformator electric etc.) pe:  

C. AMPLASĂRI DE CABLURI ŞI CONDUCTE 

9 Amplasare de cabluri electrice, 

telefonice, TV, rețele de comunicații 

electronice       

9.1 subtraversare                 tarif/ml/lună 0,30 

9.2 cablu subteran în lungul 

drumului   

în ampriză,în 

afara părţii 

carosabile 

tarif/ml/lună 

0,30 

sub partea 

carosabilă 
0,40 

în zona de 

siguranţa 
0,15 

9.3 stâlpi de care este prins cablu 

aerian în lungul drumului 

în ampriză,în 

afara părţii 

carosabile tarif/buc/lună 

0,90 

în zona de 

siguranţa 
0,70 

9.4. cablu aerian în lungul drumului    în ampriză,în 

afara părţii 

carosabile tarif/ml/lună 

0,30 

în zona de 

siguranţa 
0,15 

9.5. pe poduri şi podeţe în canale 

tehnice 

tarif/ml/lună 

1,30 

ancorat de pod 

sau în altă 

soluţie decât 

canal tehnic 

2,29 

10 Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi şi alte produse neinflamabile, de 

gaze, ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi transportatoare care traversează aerian 

drumurile 

10.1 traversare aeriană   tarif/ml/lună 0,86 

10.2 subtraversare   tarif/ml/lună 0,60 

10.3 amplasare subterană în lungul 

drumului: 

în ampriză,în 

afara părţii 

carosabile 

tarif/ml/lună 

0,60 

sub partea 

carosabilă 
1,01 

în zona de 

siguranţa 
0,47 

10.4 amplasare aeriană în lungul 

drumului: 

în ampriză 

tarif/ml/lună 

2,34 

în zona de 

siguranţa 
1,67 
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10.5 pe poduri şi podeţe în canale 

tehnice 

tarif/ml/lună 

6,02 

ancorat de pod 

sau în altă 

soluţie decât 

canal tehnic 

9,37 

 

 

NOTA: 

Modul de aplicăre a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene prevăzute în 

prezenta anexă este următorul: 

1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în 

zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu aduca prejudicii drumului şi siguranţei 

traficului rutier. 

2. Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror 

construcţii, accesuri, 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. 

3. Acordul si autorizaţia de amplasare şi acces la drum se emit pentru o anumită 

funcţiune a obiectivului. La schimbarea funcţiunii sau a destinaţiei, beneficiarul este 

obligat să obţină aprobarea administratorului drumului pentru noua situaţie. 

4. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita 

autorizaţie. 

5. 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. 

6. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de 

protecţie a drumurilor judeţene, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la 

drumurile judeţene sau alte lucrări în ampriză şi în zona de siguranţă. 

7. Tarifele prevăzute la lit. A din tabelul de mai sus se percep şi în cazul în care se 

solicită prelungirea acordului sau autorizaţiei. 

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 21,60 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 adauga 1,00 m de jur 

împrejur. 

10. Pentru spaţiile prevăzute la lit. B din tabelul de mai sus, poziţia 5, suprafaţa minimă 

tarifată va fi suprafaţa obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se 

adauga suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor în afara părţii carosabile. 

11. Pentru accesele la diferite obiective prevăzute la lit. B poziţia 8, suprafaţa supusă 

tarifării reprezintă terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriză şi zona de 

siguranţă, prin realizarea accesului cu racordare simplă (dacă amplasamentul este situat 
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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 Normativului C 

173/1986 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 accese 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 valabila însă în cazul în care se schimbă 

destinaţia locuinţei sau garajului (de exemplu, transformarea în spaţiu comercial etc.) 

sau 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 batrâni, şcoli, 

grădiniţe). 

15. Sunt scutite de la plata taxelor de utilizare a drumurilor județene agenți economici 

din sectorul energetic, titulari ai autorizațiilor sau licențelor acordate conform legii, în 

favoarea cărora legiuitorul a instituit dreptul de uz și dreptul de servitute gratuită 

asupra proprietății publice a unității administrativ teritoriale. 

16. (1) Tarifele prevăzute la punctul 9.3 se aplică pentru instalarea pe stâlpi din zona 

drumurilor, a cablurilor, dispozitivelor sau a altor asemenea instalații, având altă 

destinație decât distribuirea de energie electrică. 

(2) Sunt exceptați de la prevederile alin. (1) furnizorii de rețele de comunicații 

electronice care instalează rețele pe stâlpi, pilon sau alte asemenea elemente de 

infrastructură aflate în proprietatea publică, inclusiv pe drumuri și care conform art. 6, 

alin. (8) din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 

electronice datorează tarife doar persoanei care deține ori controlează elementele de 

infrastructură, în condițiile stabilite de aceasta. 

17. Tarifele exprimate în euro se vor achita în lei, 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 anterioară datei achitării 

tarifului se înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în 

penultima zi lucrătoare a lunii respective. 
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ANEXA nr. 3 

 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr. ___/2019 

 

 

 

 

 

TARIFE SUPLIMENTARE 

 

 pentru depăşirea limitelor de greutate şi/sau gabarit de către autovehiculele înmatriculate în 

România care circulă pe drumurile publice administrate de Consiliul Judeţean Covasna 

  

Nr, 

Crt. 

Denumire tarif Unitate 

de calcul 

Tarif unitar    

(euro) 

1 Emitere autorizaţie specială, traseu şi condiţii 

de concurs 

tarif/ 

document 
20,00 

2 Depăşirea 

masei totale 

maxime 

admise, 

indiferent de 

tipul 

suspensiilor, 

numărul de 

osii sau de roţi 

masa 

totală 

reală de 

(tone) 

16,01 - 20,00 tarif x 

distanţă 

 0,20   

20,01 - 25,00  0,25   

25,01 - 30,00  0,30   

30,01 - 35,00  0,35   

35,01 - 40,00  0,40   

40,01 - 45,00  0,45   

45,01 - 50,00  0,50   

50,01 - 55,00  1,10   

55,01 - 60,00  1,19   

60,01 - 65,00  1,30   

65,01 - 70,00  1,39   

70,01 - 75,00  1,49   

75,01 - 80,00  1,59   

80,01 - 85,00  1,69   

85,01 - 90,00  1,79   

90,01 - 95,00  1,89   

95,01 - 100,0

0 

 1,98   

peste 100,00 

1,98 euro + 0,10 euro pentru 

fiecare 0,01-5,00 tone 

peste100,00 tone 
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3 Depăşirea 

masei  maxime 

admise pe axe, 

indiferent de  

numărul de 

osii sau de roţi 

axa   

simplă 

cu, 

(tone) 

          tarif x 

distanţă 

suspensii 

pneumatice 

sau 

echivalente 

alte suspensii 

decât cele  

pneumatice 

sau 

echivalente 

         

         

  0,01 - 0,50   0,06 0,09 

  0,51 - 1,00   0,18 0,24 

  1,01 - 1,50   0,26 0,35 

  1,51 - 2,00   0,78 0,98 

  2,01 - 2,50   1,18 1,48 

  2,51 - 3,00   1,73 2,17 

  3,01 - 3,50   2,30 2,87 

  

peste 3,50 *) 

tarif x 

distanţă 

2,30 euro + 

0,99 euro 

pentru 

fiecare                             

0,01-0,50 

tone                

peste 3,50 

tone 

tarifele 

prevăzute  

pentru 

suspensii 

pneumatice x 

1,50 

axa 

dublă 

cu, 

(tone) 

0,01 - 0,50 tarif x 

distanţă 0,19 0,25 

0,51 - 1,00  0,27 0,35 

1,01 - 2,00  0,54 0,69 

2,01 - 3,00  0,82 1,02 

3,01 - 4,00  1,09 1,36 

4,01 - 5,00  1,43 1,79 

5,01 - 6,00  1,75 2,20 

peste 6,00*) 

 

1,75 euro + 

1,49 euro 

pentru 

fiecare                             

0,01-1,00 

tone                

peste 6,00 

tone 

tarifele 

prevăzute  

pentru 

suspensii 

pneumatice x 

1,30 

axa 

tripla 

cu, 

(tone) 

0,01 - 0,50 

tarif x 

distanţă 0,29 0,37 

0,51 - 1,00  0,35 0,45 

1,01 - 2,00  0,53 0,67 
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2,01 - 3,00  0,87 1,10 

3,01 - 4,00  1,22 1,52 

4,01 - 5,00  1,54 1,94 

5,01 - 6,00  1,94 2,43 

6,01 - 7,00  2,34 2,92 

peste 7,00*) 

 

2,34 euro + 

0,99 euro 

pentru 

fiecare                             

0,01-1,00 

tone                

peste 7,00 

tone 

tarifele 

prevăzute  

pentru 

suspensii 

pneumatice x 

1,50 

4 Depăşirea 

dimensiunilor   

maxime 

admise  

lungime 

cu 

(metri) 

0,01 - 2,00 tarif x 

distanţă 

0,03 

2,01 - 3,00 0,08 

3,01 - 4,00 0,14 

4,01 - 5,00 0,18 

5,01 - 6,00 0,23 

peste 6,00*) 

tarif x 

distanţă 

0,23 euro + 0,05euro pentru 

fiecare 0,01-1,00 metri peste 

6,00 metri 

lăţime 

cu 

(metri) 

0,01 - 0,50 tarif x 

distanţă 

0,10 

0,51 - 1,00 0,20 

1,01 - 1,50 0,30 

1,51 - 2,00 0,40 

2,01 - 2,50 0,90 

2,51 - 3,00 1,37 

3,01 - 3,50 2,31 

3,51 - 4,00 2,89 

peste 4,00   

2,89 euro + 0,54 euro pentru 

fiecare 0,01-0,50  metri peste 

4,00 metri 

înălţime 

cu 

(metri) 

0,01 - 0,25 tarif x 

distanţă 

0,06 

0,26 - 0,50 0,10 

0,51 - 1,00 0,20 

1,01 - 1,50 0,30 

1,51 - 2,00 0,40 

2,01 - 2,50 0,88 

2,51 - 3,00 1,38 

3,01 - 3,50 1,83 



14 

 

3,51 - 4,00 2,31 

peste 4,00   

2,31 euro + 0,54 euro pentru 

fiecare 0,01-0,50  metri peste 

4,00 metri 

5 Estimare tarifare pentru depăşirea limitelor 

maxime admise 

tarif/ 

estimare 

20 

 

NOTĂ: 

    A. Sunt exceptate de la plata tarifului: 

    a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale; 

    b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne; 

    c) vehiculele deţinute de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 

din România - S.A. - CNADNR - S.A. şi de către subunităţile acesteia; 

    d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; 

    e) vehiculele deţinute de 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; 

    f) 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; 

    g) vehiculele care efectuează transporturi funerare; 

    h) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare 

umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale. 

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

anexă 

    a) Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state. 

    b) 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. 

    c) 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. 

    d) Controlul maselor şi dimensiunilor se efectuează: 

    (i) pe reţeaua de drumuri de interes judeţean din judeţul Covasna; 

    (ii) în locurile în care vehiculele sunt parcate, oprite sau staţionate pe drumurile de 

interes judeţean din judeţul Covasna. 

    e) Tarifele suplimentare de utilizare prevăzute în prezenta anexă se aplică pentru: 
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    (i) efectuarea transportului cu vehicule a căror încărcătură este indivizibilă; utilajele 

sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă acestea sunt transportate având 

demontate părţi componente; 

    (ii) efectuarea transportului cu vehicule care, fără încărcătură, depăşesc constructiv 

masele şi/sau dimensiunile maxime admise. 

    C. Eliberarea AST 

    a) Tarifarea pentru eliberarea AST se efectuează pentru fiecare document eliberat. 

    b) AST se eliberează şi în cazul în care transportul este exceptat de la plata tarifelor 

suplimentare de utilizare. 

    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 tarifului unitar 

corespunzător masei reale a vehiculului. 

    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) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin 

aplicarea tarifului unitar corespunzător valorii cu care este depăşită masa maximă 

admisă pe axe, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă. 

    e) 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. 

    f) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axa 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. 

    g) 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. 

    h) În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe 

distincte ale aceluiaşi vehicul, tarifarea se cumulează. 

    i) 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. 
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    j) 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 tarifului unitar corespunzător valorii cu care este depăşită dimensiunea 

maximă admisă. 

    b) În situaţia în care sunt depăşite cel puţin două dintre dimensiunile maxime 

admise, se cumulează tarifarea pentru dimensiunile care sunt depăşite. 

    c) AST eliberată pentru depăşirea constructivă a lungimii maxime admise este 

valabilă chiar dacă transportul, inclusiv încărcătura, depăşeşte lungimea înscrisă în 

AST, cu condiţia ca aceasta să se încadreze în intervalul tarifar pentru care a fost 

eliberată AST, indiferent de încărcătura transportată. 

    d) În cazul în care dimensiunile se determină cu ocazia controlului şi se constată o 

depăşire a dimensiunilor maxime admise cu până la 0,05 m, aceste transporturi sunt 

considerate a se încadra în limitele maxime admise. 

    F. Tarifare pentru eliberarea AST 

    Valoarea totală a tarifării în vederea eliberării AST se aplică prin cumularea tarifelor 

pentru eliberarea AST, pentru depăşirea masei totale sau pe axe şi pentru depăşirea 

dimensiunilor. 

    G. Modul de efectuare a calculelor: 

    a) tariful unitar se introduce în calcul cu numărul de zecimale rezultat, fără rotunjiri; 

    b) distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la 

unitate; 

    c) rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se 

rotunjesc; 

    d) tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două 

zecimale, în moneda în care se efectuează plata. 

 H. Tarifele exprimate în euro se vor achita în lei, 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 anterioară datei achitării 

tarifului se înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în 

penultima zi lucrătoare a lunii respective. 
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ANEXA nr. 4 

 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr. ___/2019 

 

 

 

 

 

 

TAXE SPECIALE PENTRU PRESTĂRI SERVICII DE CĂTRE CONSILIUL JUDEȚEAN 

COVASNA 

 

1. Taxe speciale pentru servicii de copiat, multiplicat 

- pentru persoane fizice: 1,50 lei/pagină-format A4 

 3 lei/pagină-format A3 

- pentru persoane 

juridice 

1,50 lei/pagină-format A4 

 3 lei/pagină-format A3 

2. Taxe pentru servicii de fax, scanare 

- pentru persoane fizice: 1,50 lei/pagină-format A4 

 3 lei/pagină-format A3 

- pentru persoane 

juridice 

1,50 lei/pagină-format A4 

 3 lei/pagină-format A3 

3. Taxă pentru căutare în arhivă  

- pentru persoane fizice 6  lei/document 

- pentru persoane 

juridice 

10 lei/document 

4. Taxe pentru eliberarea de copii de pe actele aflate în arhiva Consiliului 

Județean Covasna 

- pentru persoane fizice: 1 lei/pagină- format A4 

 2 lei/pagină- format A3 

- pentru persoane 

juridice 

2 lei/pagină- format A4 

 4 lei/pagină- format A3 

 

Notă:- Taxele se vor încasa în numerar prin casieria instituţiei sau cu ordin de plată prin 

Trezoreria mun. Sf. Gheorghe. Documentele se vor elibera după prezentarea dovadei 

plăţii taxelor. 

- Serviciile de copiere se pot efectua atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic, 

în funcţie de opţiunea solicitantului. 

- În cazul serviciului de copiere în format electronic (scanare) documentele se 

eliberează pe suportul solicitantului (CD, memory stick), sau documentele se pot 

transmite prin e-mail. 

 



 18 

ANEXA nr. 5 

 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr. ___/2019 

       

  

 

 

 

 

 

TARIFE PENTRU PUBLICARE ÎN MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI 

COVASNA 

1. Tarif pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al 

judeţului Covasna: 

1,62 lei RON/pagină 

format A4 

2. Tarif de vânzare a Monitorului Oficial al judeţului 

Covasna: 

0,46 lei RON/pagină 

format A4 

3. Tarif de urgenţă:  3,24 lei RON/pagină 

format A4 

4. Abonament la Monitorul Oficial al judeţului Covasna: 

 

35,63 lei RON pe 

trimestru 

71,27 lei RON pe 

semestru 

5. Abonament pentru publicare în Monitorul Oficial al 

judeţului Covasna: 

3,89 lei RON/ o pagină 

format A4 pe trimestru 

 

 



 

ANEXA nr. 6 

 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr. ___/2019 

 

  

 

TARIFE LA BILETE DE INTRARE, PRECUM ŞI ALTE TAXE ÎN CADRUL 

MUZEULUI NAŢIONAL SECUIESC 

1. Ghidaj de vizitare a Muzeului Naţional Secuiesc, Galeria de 

Artă Gyárfás Jenő din Sf.Gheorghe, Muzeul de Istorie a 

Breslelor Incze László din Tg.Secuiesc, Muzeul Haszmann 

Pál din Cernat şi Muzeul Depresiunii Baraolt din Baraolt 

20 lei 

2. Taxă de fotografiere amatori (pentru uz personal, fără bliţ 

sau trepied) în cadrul Muzeului Naţional Secuiesc, Galeria de 

Artă Gyárfás Jenő din Sf.Gheorghe, Muzeul de Istorie a 

Breslelor Incze László din Tg.Secuiesc, Muzeul Haszmann 

Pál din Cernat şi Muzeul Depresiunii Baraolt din Baraolt 

20 lei 

3. Taxă de filmare video amatori în cadrul Muzeului Naţional 

Secuiesc, Galeria de Artă Gyárfás Jenő din Sf.Gheorghe, 

Muzeul de Istorie a Breslelor Incze László din Tg.Secuiesc, 

Muzeul Haszmann Pál din Cernat şi Muzeul Depresiunii 

Baraolt din Baraolt 

30 lei 

4. Închiriere sală de expoziţii în cadrul Muzeului Naţional 

Secuiesc, Galeria de Artă Gyárfás Jenő din Sf.Gheorghe, 

Muzeul de Istorie a Breslelor Incze László din Tg.Secuiesc, 

Muzeul Haszmann Pál din Cernat şi Muzeul Depresiunii 

Baraolt din Baraolt 

150 lei/ora 

5. Copiere fotografii din arhivă în cadrul Muzeului Naţional 

Secuiesc, Galeria de Artă Gyárfás Jenő din Sf.Gheorghe, 

Muzeul de Istorie a Breslelor Incze László din Tg.Secuiesc, 

Muzeul Haszmann Pál din Cernat şi Muzeul Depresiunii 

Baraolt din Baraolt 

20 lei/fotografie 

6. Tarif zilnic pentru vizitarea Muzeului Naţional Secuiesc, 

Galeria de Artă Gyárfás Jenő din Sf.Gheorghe, Muzeul de 

Istorie a Breslelor Incze László din Tg.Secuiesc, Muzeul 

Haszmann Pál din Cernat şi Muzeul Depresiunii Baraolt din 

Baraolt: 

 

- Bilet întreg 10 lei 

- Bilet cu pret redus (elevi, studenţi, pensionari cu legitimaţii 

valabile) 

5 lei 

- Bilet pentru familii (2 adulţi şi 1-5 copii) 20 lei 

- Bilet pentru grupuri de elevi (între 10-30 persoane) 50 lei 

7. 

Abonament anual pentru vizitarea Muzeului Naţional 

Secuiesc, Galeria de Artă Gyárfás Jenő din Sf.Gheorghe, 

Muzeul de Istorie a Breslelor Incze László din Tg.Secuiesc, 

Muzeul Haszmann Pál din Cernat şi Muzeul Depresiunii 

Baraolt din Baraolt(cuprinzând 5 intrări) 

 



 

- - Abonament cu preţ întreg 25 lei 

- Abonament cu preţ redus (elevi, studenţi, pensionari) 15 lei 

 

NOTĂ: Beneficiază de gratuitate la bilete de intrare în muzee, pe baza documentelor 

justificative: 

     -   preşcolari, copii instituţionalizaţi 

- persoane cu dizabilităţi cu însoţitor 

- angajaţii reţelei de muzee din România 

- posesorii cardurilor ICOM 

- reprezentanţi mass-media 

- studenţi cu legitimaţii (în domeniul etnografiei, istoriei, artei plastice) 

- delegaţiile oficiale precum şi alte delegaţii cu caracter cultural, în limita 

programului de vizitare a muzeului 
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ANEXA nr. 7 

 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr. ___/2019 

 

 

TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE ÎN CADRUL  

BIBLIOTECII JUDEŢENE COVASNA 

1. Eliberarea permisului de cititor /taxa de vizitare 

anuală a acestuia 

3 lei 

 - pentru elevi, studenţi şi pensionari 2 lei 

2. Eliberarea unui nou permis în caz de pierdere a celui 

inițial 

4 lei 

 

 

 

3. 

Multiplicări: 

a. xerocopiere A4 alb-negru (față-verso) 
0,5 lei 

b. xerocopiere A4 color (per pagină) 1,7 lei 

c. xerocopiere A3 alb-negru (față-verso) 1 lei 

d. printare A4 alb-negru (per pagină) 0,7 lei 

e. printare A4 color (per pagină) 1,7 lei 

4. Scanare (per pagină) 1 lei 

5. Penalizare pentru nerestituirea la termen a 

documentelor de bibliotecă împrumutate: 

 

a. cărți 0,2 lei/zi de 

întârziere/volum 

b. materiale de mediatecă 1,2 lei/zi de 

întârziere/item 

6. Bibliografii tematice, redactate la cerere 0,6 lei/record 

7. Împrumut interbibliotecar (documente de bibliotecă) Cheltuieli poştale 

aferente 

8. Sancțiuni pentru deteriorarea, distrugerea sau 

pierderea documentelor de bibliotecă împrumutate: 

Conform Legii 

334/2002 

completat şi 

modificat 

9. Închirieri de spaţiu pentru întruniri, conferințe, 

expoziții și acțiuni similare: 
 

 a. fără dotări suplimentare 60 lei/oră 

consumată 

 b. cu dotări suplimentare (ecran de proiecție cu stativ, 

tablă magnetică cu marker, microfon și boxe) 

15 

lei/dotare/ocazie 

(în plus față de 

tariful de 

închiriere) 

 

Notă: În cazuri excepţionale Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna poate 

acorda în scris scutire de la plata tarifelor prevăzute la punctul 9. 
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ANEXA nr. 8 

 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr. ___/2019 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

TAXĂ DE ACCES AL AUTOTURISMELOR ÎN 

INCINTA SPITALULUI JUDEŢEAN „DR. 

FOGOLYÁN KRISTÓF” SFINTU GHEORGHE 

lei / 1 oră 

 

- autovehicule 

 

 

6 
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ANEXA nr. 9 

 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr.      /2019 

 

 

 

TARIFE PENTRU ELIBERAREA LICENȚELOR DE TRASEU ÎN DOMENIUL  

TRANSPORTULUI RUTIER CONTRA COST DE PERSOANE  

PRIN SERVICII REGULATE LA NIVEL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

1. 

Eliberarea/prelungirea licenţei de traseu judeţean pentru 

autovehiculele active necesare efectuării traseului, pentru o 

cursă (tarif pentru un an) 

 

42 lei 

2. 

Înlocuirea licenţei de traseu judeţean ocazionată de pierderea, 

sustragerea ori deteriorarea celei eliberate sau de schimbarea 

adresei sediului, ori a numărului de înmatriculare a 

vehiculului (tarif pentru o bucată) 

 

117 lei 

 

 

 

TARIFE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR ȘI ACORDAREA LICENȚELOR 

DE TRANSPORT DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE 

 

 

1. Eliberarea autorizației de transport 350 lei 

2. Modificarea autorizației de transport la cererea operatorului 235 lei 

3. Prelungirea termenului autorizației de transport 235 lei 

4. Eliberarea de copii conforme după autorizația de transport 295 lei/buc. 

5. Eliberarea licenței de traseu (conform contractului, dar nu 

mai mult de 3 ani) 

350 lei 

6. Eliberarea de copii conforme după licențele de traseu 235 lei/buc. 

7. Eliberarea unui duplicat al licenței de traseu, a copiilor 

conforme după autorizație, ocazionată de pierdere, sustragere 

sau deteriorare 

120 lei/buc. 

8. Cerere pentru acordarea/modificarea/prelungirea autorizației 

de transport 

1 lei/buc. 
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Anexa nr.10  

la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna  

nr.        /2019 

 

TAXE ȘI TARIFE PRACTICATE DE ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII  
 

 

Taxe de educaţie culturală 

I.Taxe de educaţie 

culturală* 

Disciplina Taxă an I 

RON 

Taxă an II 

RON - 

Taxă an III 

RON 

  1. PIAN 650 715 780 

 2. FLAUT 650 715 780 

 3. CLARINET 650 715 780 

 4. SAXOFON 650 715 780 

 5. TROMBON 650 715 780 

 6. SINTETIZATOR 650 715 780 

 7. CHITARA/ CHITARA BAS 650 715 780 

8. TROMPETA 650 715 780 

 9. INSTR.DE PERCUȚIE 650 715 - 

10. CANTO/CANTO POPULAR 650 715 780 

11. VIOARĂ 650 715 780 

12.VIOARĂ POPULARĂ 300 330 360 

13.CONTRABAS /VIOLĂ 300 330 360 

14. DANS CLASIC, BALET 600 600 600 

15. DANS POPULAR 450 450 450 

16. DESEN-PICTURĂ-GRAFICĂ 450 450 450 

17.  PICTURĂ DECORATIVĂ PE 

LEMN, ARTĂ DECORATIVĂ 

450 450 450 

18.  SCULPTURĂ LEMN 450 450 450 

19.  ACTORIE 450 450 450 

20. INITIERE FANFARĂ 450 450 450 

21.ANSAMBLU 

INSTRUMENTAL 

450 450 450 

22. ANSAMBLU CORAL 450 450 450 

23. ORE DE TEORIA MUZICII 

(opțional) 

50 50 50 

 24. ORE DE ISTORIA MUZICII 

(opțional) 

40 40 40 

25. DESIGN VESTIMENTAR 950   

Taxele de educație culturală se vor achita după cum urmează: 

             - Anul I –   de plătit tranșa I până la data de 15 noiembrie-reprezentând min.40% din valoarea 

taxei stabilite, tranșa a II.-a se achită cel târziu pâna la data de 15 februarie 

             - Anul II –  de plătit în trei rate: 15 noiembrie, 15 februarie și 15 aprilie 

             - Anul III - de plătit în trei rate: 15 noiembrie, 15 februarie și 15 aprilie     

An de perfecționare la instrumente și la canto, sau al doilea curs la admitere: 1500 RON 

Copiii și tinerii până la 18 ani pot beneficia de o reducere a taxei de școlarizare în următoarele 
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cazuri: -al doilea copil înscris din familie are reducere de 25% , al treilea copil 50% din 

valoarea taxei de școlarizare.  

Managerul instiuției poate decide asupra scutirii de la plata taxei de înscriere/școlarizare a unui 

cursant în cazul în care acesta solicită, având motive întemeiate. Solicitantul trebuie să depună 

documentația care justifică situația ce stă la baza solicitării scutirii de la plata taxelor de școlarizare. 

II. Ateliere culturale 

(workshopuri) 

Pentru persoanele înscrişi la cursurile şcolii Pentru alte persoane  

15 Ron/pers./atelier 25 Ron/pers./atelier 

III. Taxe de educaţie a 

adulţilor 

Tipul cursului Denumirea cursului     Tarif 

  - RON - 

 1.Calificare Ospătar (720 ore) 1.500,00 

Bucătar (720 ore) 2.500,00 

Croitor îmbrăcăminte după 

comandă (720 ore) 

 

1.500,00 

 2.Perfecționare Animator socio-educativ     700,00 

Manager proiect 700,00 

 3.Specializare/ Alte cursuri* Fotograf: 

Adobe Lightroom (24 ore) 

Foto Junior(24 ore) 

 

650,00 

650,00 

Barist și latte art (40 ore) 600,00 

Sommelier (40 ore) 600,00 

Designer interior (60 ore) 800,00 

Formator (180 ore) 1.000,00 

Maistru instructor (180 ore) 800,00 

Recepționer 1.000,00 

 4.Inițiere Fotograf: 

Adobe Lightroom (12 ore) 

300,00 

Ospătar (52 ore) 700,00 

        Bucătar (52 ore) 800,00 

 5.Competențe Leadership  (20 ore) 300,00 

Antreprenoriat(20 ore) 300,00 

*cursuri cu diplomă de participare emisă de către Camera de Comerț și Industrie a județului 

Covasna, Instituție perteneră, Școala Populară de Arte și Meserii, Asociația SVESZ 

 

 

VI. Alte taxe Denumire Valoare – RON - 

 1. Taxă de înscriere 70 

2.Taxă pentru eliberarea diplomelor 

2.1.În cazul nesolicitării eliberării 

diplomelor după finalizarea studiilor 

se achită o taxă de arhivare/ păstrare 

a actelor de studii* 

Diploma ridicată după 36 de luni de 

la absolvire se eliberează pe baza 

achitării contravaloarei de 

30 

 

50 

 

 

 

 

150 

 3. Taxă participare tabere tematice 

organizate de Școala Populară de 

Arte și Meserii 

550  
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Tarife de cazare şi închiriere 

I. Tarife de 

cazare 

Locaţia Denumire serviciu Tarif Observații 

 1. Zăbala  Cazare pt. participanți la taberele 

culturale organizate de Școala 

Populară de Arte și Meserii  

20 lei 

/persoană/ noapte 

 

 

 

Cazare grupuri până la 20 persoane 30 lei/ persoană/ noapte Persoane plătitoare 

(până la 20 pers.) 

Cazare grupuri între 20-60 

persoane 

25 lei/ persoană/ noapte Persoane plătitoare 

(între 20 – 60) 

 2. Arcuș  Cazare cameră dublă 150 Ron /cameră/  noapte  

Cazare cameră dublă-min.3 nopți 120 Ron /cameră/  noapte  

Cazare pat single 100 Ron/ cameră/ noapte  

Cu mic dejun: 

Cazare cameră dublă 

Cazare cameră dublă – min.3 nopți 

Cazare pat single 

 

 

200 Ron/cameră/noapte 

170 Ron/cameră/noapte 

 

125 Ron/cameră/noapte 

 

 

Pat suplimentar 30Ron/persoană/noapte  

 

Cazare pentu grupuri min. 35 

persoane 
Cazare cameră dublă  

Cazare cameră dublă -  min. 3 nopți 

 

 
 

120 Ron/cameră/noapte 

 

100 Ron/cameră/noapte 

 

 3.Comandău 

 

Cazare 

Cazare grupuri peste 40 persoane, 

min. 2 nopți 

Pat suplimentar 

50 Ron/pers./noapte 

 

40 Ron/pers. 

30 Ron/pers./noapte 

 

 4. Malnaș Listă prețuri: 

Pachet bază: 

      Acces la piscină, sauna,  

           cameră de sare 

Adulți 

Copii: 3-14 ani 

Copii sub 3 ani 

 

Accesul localnicilor 

Adulți 

Copii: 3-14 ani 

Copii sub 3 ani 

Servicii suplimentare 

Baie în cadă cu apă caldă 

Aparate fitness 

Tenis de masă 

Masă de biliard 

Închiriere sală 

Închiriere sală de masaj 

 

 

 

 

30 Ron/4 ore 

20 Ron/4 ore 

Gratis 

 

 

20 Ron/4 ore 

15 Ron/4 ore 

Gratis 

 

10 Ron/30 min 

10 Ron/ocazie 

10 Ron/ocazie 

10 Ron/ocazie 

500 Ron/zi 

250 Ron/lună 

 

II. Tarife de    
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închiriere 

 Zăbala - închiriere 

sala de mese 

 

200 Ron/zi 

 Arcuş  -  închiriere 

sala de conferinţe 

(corp A) 

 

50 Ron/oră 

 

 Sediu (Şcoala 

Populară de Arte şi 

Meserii) – închiriere 

sala de şedinţe – 60 

mp  

 

150 Ron/zi 

 Închiriere microbuz 

de 19+1+1 persoane 

Distanță egală / sub 100 de km se 

percepe: 

 

În cazul unei distanțe mai mari decât 

100 de km .  

Toate cheltuielile ocazionale legate de 

transport vor fi suportate de chiriaș (ex. 

Vignete, taxe pod, taxe autostradă, 

etc.) inclusiv cheltuielile legate de 

masa și cazarea șoferului în perioada 

închirierii.  

450 Ron 

 

 

150 de lei- taxă de închiriere 

fixă+ 

3 Ron / km 

Pentru tarifele și taxele privind cazarea și închirierea săliilor din Centrul de Educație a 

Adulților din Arcuș, se pot aplica reduceri numai cu aprobarea Președintelui Consiliului 

Județean Covasna sau al Managerului Școlii Populare de Arte și Meserii, Sfântu Gheroghe, 

după cum urmează:  

Proiecte şi programe ale 

Consiliului Județean Covasna 

Reducere 50 % Tarife de cazare şi închiriere  

Instituţiile subordonate 

Consiliului Judeţean Covasna 

Reducere 20 % Tarife de cazare şi închiriere  

Alte instituţii publice Reducere 10 % Tarife de cazare şi închiriere  

 Reducerile aplicabile la punctul II. din prezentul document nu se cumulează. 
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Anexa nr.11  

la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna  

nr.       /2019 

 

TARIFE LA BILETE DE INTRARE, PRECUM ŞI ALTE TAXE ÎN CADRUL 

ANSAMBLULUI DE DANSURI  „TREI SCAUNE – HÁROMSZÉK” TÁNCEGYÜTTES 
 

Bilete spectacole și închirieri costume 

1 Preţ întreg - pentru evenimente speciale 

(evenimente care au o durată de o zi, cu mai 

multe activități inclusiv spectacolul de gală) 

40 lei/persoană 

2 Preţ întreg - pentru spectacole de gală  30 lei/persoană 

3 Preţ întreg – la premiera unui spectacol  25 lei/persoană 

4 Preţ întreg – la turnee de spectacole tip I* 25 lei/persoană 

5 Preţ întreg – la turnee de spectacole tip II* 20 lei/persoană 

6 Preţ întreg – spectacol tip I*  20 lei/persoană  

7 Preţ întreg – spectacol tip II*  15 lei/persoană  

8 Preţ redus – la turnee de spectacole tip I*  15 lei/persoană 

9 Preţ redus – spectacol  12 lei/persoană  

10 Preţ redus – la turnee  de spectacole tip II*  10 lei/persoană  

11 Preţ redus - spectacol ( pensionari, grupuri 

organizate  adulţi)  

10 lei/persoană 

12 Preţ redus (copii ) 8 lei/persoană 

13 Preţ pentru alţi artişti  5 lei/ocazie 

14 Bilet de intrare casa dansului popular – 

săptămânal 

5 lei/ocazie 

15 Bilet de intrare casa dansului popular – ocazii 

speciale (sărbători, adulţi ) 

10 lei/ocazie 

16 Inchirieri costume  15 lei/zi/buc 

17 Inchirieri costume pentru grupuri  10 lei/zi/buc 

18 Inchiriere sala spectacole inclusiv tehnica de 

scena „Studioul de dans Haromszek 

Tancstudio”** 

300 lei /ora 

Notă:  

1. În cazul spectacolelor vândute sau cu ocazia invitațiilor speciale, prețul 

spectacolelor va fi stabilit de directorul instituției. În aceste cazuri vor fi încheiate 

contracte directe cu partea invitatoare. Preţul spectacolelor va fi stabilit in funcţie de 

condiţiile in cauză (tipul şi costul spectacolului, distanţa de la Sf. Gheorghe până la 

locul spectacolului, etc.) 

In cazuri excepționale Președintele Consiliului Județean Covasna poate acorda scutire 

de la plată. 
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2. În cazul costumelor și recuzitelor închiriate pentru grupuri organizate, alte instituții 

de cultură, prețul închirierii va fi stabilit de directorul insituției, în funcție de 

valoarea, vechimea bunurilor date în chirie. 

* Aplicarea tarifului tip I* sau tip II* se va stabili de directorul instituției în funcție de:  

- durata spectacolului;  

- nr. de spectacole prezentate; 

- complexitatea spectacolului; 

- cheltuielile (colaboratori externi, decor) de punere pe scenă a spectacolului; 

- popularitatea spectacolului; 

**In cazuri excepționale Președintele Consiliului Județean Covasna poate acorda scutire de 

la plata tarifelor prevăzute la punctul 18. 
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Anexa nr .12 

la  Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna  

nr. _____/2019 

 

 

TARIFE PENTRU ANALIZAREA DOCUMENTAȚIILOR ȘI ELIBERAREA DE AVIZE 

PENTRU ACTIVITĂȚI/PLANURI/PROIECTE/PROGRAME DESFĂȘURATE PE 

ARIILE NATURALE PROTEJATE AFLATE ÎN ADMINISTRARE/CUSTODIE 

(Centrul Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont) 

 

 

 

 

1. Analizarea documentațiilor și eliberarea de avize pentru 

activități/planuri/proiecte/programe care nu necesită aviz din 

partea agenției pentru protecția mediului  

100 lei 

2. analiza documentațiilor pentru activități/planuri/proiecte/ 

programe care nu necesită parcurgerea procedurii 

EIA/SEA/EA 

100 lei 

3. analiza documentațiilor pentru activități de exploatare 

forestieră sau activități de exploatarea resurselor minerale, 

dacă nu necesită realizarea raportului de mediu  sau a 

raportului privind impactul asupra mediului 

100 lei 

4. analiza documentațiilor pentru activități/planuri/proiecte/ 

programe care necesită realizarea raportului de mediu  

200 lei 

5. analiza documentațiilor pentru activități/planuri/proiecte/ 

programe care necesită realizarea raportului privind impactul 

asupra mediului 

400 lei 

 

 

Pentru scopuri caritative se poate acorda gratuitate. 

Pentru activitățile realizate de către Consiliul Județean, instituțiile subordonate 

acestuia, CJPNS și cele necesare administrării și managementului ariilor naturale protejate, 

avizele se eliberează gratuit. 

Persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități de cercetare sunt scutite de la 

plata tarifelor de eliberare de avize pentru activitatea de cercetare, dacă materialele nu sunt 

folosite în scop comercial. Persoanele fizice sau juridice pentru analizarea documentațiilor 

și eliberarea de avize pentru activități/planuri/proiecte/programe care nu necesită aviz din 

partea agenției pentru protecția mediului și sunt necesare pentru desfășurarea unei 

activități educaționale, sunt scutite de la plata tarifelor de eliberare de avize. 
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                                       ROMÂNIA 

                 CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

                             Nr._______/________2019  

 

REFERAT DE APROBARE 

privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către 

direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din 

subordinea Consiliului Judeţean Covasna 

 

Având în vedere că taxele şi tarifele pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de 

către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din 

subordinea Consiliului Judeţean Covasna au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 49/2016, care a suferit mai multe modificări și completări, propun în 

baza prevederilor  Legii 227/2015 privind Codul fiscal și pe baza propunerilor direcţiilor 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor din subordinea 

Consiliului Judeţean Covasna actualizarea acestora. 

 Taxele şi tarifele pentru toate activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile publice judeţene 

sunt cuprinse în anexele 1-12, după cum urmează:  

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

autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare.  

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

Codul fiscal. 

Anexa nr. 2, cuprinde tarife de utilizarea zonei drumurilor judeţene stabilite în baza 

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

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

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

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



 3 

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

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

drumurile de interes naţional şi autostrăzi din România. 

Anexa nr. 4, prevede taxe şi tarife speciale pentru prestări servicii de către 

Consiliului Judeţean Covasna. 

Anexa nr. 5, cuprinde tarifele pentru publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului 

Covasna, tariful de vânzare a Monitorului Oficial al judeţului Covasna, tariful de urgenţă, 

abonamentul la Monitorul Oficial al judeţului Covasna şi abonamentul pentru publicarea 

în Monitorul Oficial al judeţului Covasna. 

Anexa nr. 6, cuprinde tarife la biletele de intrare, precum şi alte taxe în cadrul 

Muzeului Naţional Secuiesc. 

Anexa nr. 7, cuprinde tarifele pentru serviciile prestate în cadrul Bibliotecii Judeţene 

„Bod Péter”. 

Anexa nr. 8, cuprinde o taxă de intrare în incinta Spitalului Judeţean „Dr. Fogolyán 

Kristóf” Sfântu Gheorghe. 

Anexa nr. 9, cuprinde tarife pentru eliberarea autorizaţiilor şi acordarea licenţelor 

de traseu și  transport de persoane prin curse regulate speciale. 

 Anexa nr. 10, cuprinde taxe de educaţie culturală, tarife de cazare şi închiriere 

practicate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii. 

  Anexa nr. 11, cuprinde tarifele la biletele de intrare precum si alte taxe în cadrul 

Ansamblului de dansuri Trei Scaune- Háromszék Táncegyüttes. 

 Anexa nr. 12, cuprinde tarifele pentru serviciile prestate de către Centrul Județean 

Pentru Protecția Naturii și Salvamont. 

Menţionăm că taxele şi tarifele au fost propuse de compartimentele de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna şi de instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean 

Covasna. 

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

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

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

Taxele şi tarifele prevăzute în prezenta hotărâre, fac venituri la: 
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a) Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Covasna, încasările provenite din 

aplicarea prevederilor prevăzute de anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. 

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

prevederilor prevăzute de anexa nr. 6. 

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

încasările provenite din aplicarea anexei nr. 8. 

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

aplicarea prevederilor prevăzute de anexa nr. 10. 

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

Táncegyüttes încasările provenite din aplicarea prevederilor prevăzute de anexa nr. 11. 

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

încasările provenite din aplicarea prevederilor cuprinse în anexa nr. 12, 

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

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

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

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

Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna. 

 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

 

 

 

 

 

 


