Proiect
Nr. 55 din 06.04.2020
HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu județean,
începând cu anul 2021
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de ___________2020,
urmare adreselor nr. 4481/27.03.2020 și nr.4775/02.04.2020 a Direcţiei Arhitect Şef din cadrul
Consiliului Judeţean Botoşani, nr. 1073/26.03.2020 a Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii
„Mihai Eminescu” şi nr. 820/23.03.2020 a Muzeului Judeţean Botoşani,
analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.4813/03.04.
2020 privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu judeţean,
începând cu anul 2021,
având în vedere:
- Raportul de specialitate comun al Direcției Buget–Finanțe și Direcției Arhitect Șef nr.4814
/03.04.2020;
- Avizul comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului, servicii publice şi agricultură;
- Avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate;
- Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente istorice
şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism,
în conformitate cu art. 16 alin. (2), art.20 alin. (1) lit. b), art.27 şi art. 30 din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, Titlul IX din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016, cu modificările şi completările ulterioare,
art. 7 alin. (18) și (19), art. 8 alin. (2) și art. 42 alin. (2) din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică,
în temeiul art. 491 alin. (1) și (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, art.173 alin.(1) lit. b) și f), alin. (3) lit. c) şi ale art. 196 alin. (1) lit.a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1 Se aprobă taxele locale, indexate cu rata inflației, datorate de persoane fizice şi juridice
bugetului propriu judeţean pe anul 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani,
Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” şi Muzeul Judeţean Botoşani.
PREŞEDINTE,
COSTICĂ MACALEŢI
Botoșani,
__________ 2020
Nr._______

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu

Nr.4813 din 03.04.2020

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, autorităţile
administraţiei publice locale au competenţe şi responsabilităţi în ceea ce priveşte stabilirea, constatarea,
controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a oricăror alte venituri ale
unităţilor administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate.
Impozitele şi taxele locale se aprobă de către consiliile locale, judeţene şi de Consiliul general
al Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele şi în condiţiile Legii nr.227/2016 privind Codul fiscal.
Propunerile de stabilire a taxelor locale pentru anul 2021 s-au efectuat cu respectarea
prevederilor art.491 alin.1) și 2) din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, prin care s-a reglementat indexarea impozitelor și taxelor locale, după cum
urmează:
(1) „În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în
lei sau care este stabilită pe baza unei sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data
de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior,
comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice”.
(2) „ Sumele indexate conform alin.(1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se
aplică în anul fiscal următor”.
Ministerul Finanțelor Publice a făcut următoarea comunicare pe site-ul oficial: „Rata
inflației aferentă anului 2019 în procent este 3,8%”.
Având în vedere prevederile legale menționate, cu adresele nr.4481/27.03.2020 și
nr.4775/02.04.2020 Direcția Arhitect Șef din cadrul Consiliului Județean Botoșani, nr.1073/26.03.2020
Memorialul Ipotești- Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” și nr.820/23.03.2020 Muzeul
Județean Botoșani înaintează propunerile privind taxele locale aferente anului 2021 indexate cu rata
inflației comunicată pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.
Propunerile privind taxele locale aferente anului 2021 sunt prezentate în anexa la prezenta
hotărâre.
În conformitate cu prevederile legale a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl
supun spre dezbatere şi aprobare.

PREŞEDINTE,
COSTICĂ MACALEŢI

Nr. 4814 din 03.04.2020
DIRECŢIA BUGET-FINANŢE
ŞEF

DIRECŢIA ARHITECT

VIZAT,
VICEPREŞEDINTE,
DORIN BIRTA

RAPORT DE SPECIALITATE
Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, autorităţile administraţiei
publice locale au competenţe şi responsabilităţi în ceea ce priveşte stabilirea, constatarea, controlul,
urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a oricăror alte venituri ale unităţilor
administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate.
Impozitele şi taxele locale se aprobă de către consiliile locale, judeţene şi de Consiliul general al
Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele şi în condiţiile Legii nr.227/2016 privind Codul fiscal.
Propunerile de stabilire a taxelor locale pentru anul 2021 s-au efectuat cu respectarea
prevederilor art.491 alin.1) și 2) din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, prin care s-a reglementat indexarea impozitelor și taxelor locale, după cum
urmează:
(1) „În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei
sau care este stabilită pe baza unei sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de
30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior,
comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice”.
(2) „ Sumele indexate conform alin.(1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică
în anul fiscal următor”.
Ministerul Finanțelor Publice a făcut următoarea comunicare pe site-ul oficial: „Rata inflației
aferentă anului 2019 în procent este 3,8%”.
Având în vedere prevederile legale menționate, cu adresele nr.4481/27.03.2020
și
nr.4775/02.04.2020 Direcția Arhitect Șef din cadrul Consiliului Județean Botoșani, nr.1073/26.03.2020
Memorialul Ipotești- Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” și nr.820/23.03.2020 Muzeul
Județean Botoșani înaintează propunerile privind taxele locale aferente anului 2021 indexate cu rata
inflației comunicată pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.
Propunerile privind taxele locale aferente anului 2021 sunt prezentate în anexa la prezenta
hotărâre.
Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile pentru promovarea şi
includerea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de hotărâre iniţiat în
acest scop.

DIRECTOR EXECUTIV,
MAGDA DIDII

ARHITECT ŞEF,
PAUL-CRISTIAN HRUŞCĂ

Anexa
la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani
Nr._______ din _________ 2020

TAXE LOCALE
DATORATE DE PERSOANELE FIZICE ŞI JURIDICE
BUGETULUI PROPRIU JUDEŢEAN, PE ANUL 2021

CAP. I TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A
AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE ŞI A ALTOR AVIZE ŞI
AUTORIZAŢII (art.474 – Cod fiscal)
1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma
stabilită în tabelul următor:
Suprafaţa pentru care se obţine
Taxa
certificatul de urbanism
(lei)
2
a) Până la 150 m , inclusiv
6,65
2
2
b) între 151 m şi 250 m , inclusiv
7,75
2
2
c) între 251 m şi 500 m , inclusiv
10,00
2
2
d) între 501 m şi 750 m , inclusiv
13,30
2
2
e) între 751 m şi 1.000 m , inclusiv
15,50
2
f) Peste 1.000 m
15,50 + 0,012 lei/m2 pentru fiecare
m2 care depăşeşte 1.000 m2
2)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50%
din taxa stabilită conform alin. 1).
3)
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire
este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
4)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism, a autorizaţiei de construire/desfiinţare
de către structura de specialitate din cadrul consiliului județean este de 16,50 lei.
5)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidențială sau
clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
6)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele
menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv
valoarea instalaţiilor aferente.
7)
Pentru taxele prevăzute la alin. 5) și 6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de
construcţie, se aplică următoarele reguli:
a)
taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana
care solicită autorizaţia de construire şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia;
b)
pentru taxa prevăzută la alin.(5) valoarea reală a lucrărilor de construcţii nu poate fi mai
mică decât valoarea impozabilă a clădirii determinată prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a

acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare exprimată în lei/mp din
tabelul de mai jos:

TIPUL CLĂDIRII
A. Clădire cu cadre de beton armat sau cu
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice
alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn,
din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,
demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit.A - D
F. În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la
demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte
scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A - D

VALOARE IMPOZABILĂ
- lei/mp Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de
canalizare, electrice şi
apă, canalizare,
încălzire
electrice sau
(condiţii cumulative)
încălzire

1.100

660

330

220

220

192

138

82

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

75% din suma
care
s-ar aplica clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma
care
s-ar aplica clădirii

c)
În cazul lucrărilor de construire a clădirilor rezidenţiale, proprietate a persoanelor fizice,
dacă valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire este mai mică
decât valoarea impozabilă determinată în condițiile prevăzute la lit.b), taxa se calculează prin aplicarea
cotei de 0,5% asupra valorii impozabile, dacă valoarea declarată a lucrărilor de construcţie este mai
mică decât valoarea impozabilă stabilită în condițiile prevăzute la lit.b), pentru determinarea taxei se are
în vedere aceasta din urmă valoare;
d)
În cazul în care, taxa de autorizare datorată se calculează conform art. 69, alin.(2) şi (4)
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr.839/2009;
d.1 baza de calcul pentru determinarea valorii autorizate a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora este cea evidenţiată la capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcapitolul
4.1. – Construcţii şi instalaţii, în conformitate cu Metodologia privind elaborarea devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.907/2016
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, coroborată cu prevederile Capitolului
V – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor din Codul fiscal;
d.2 prin exceptare de la prevederile pct.d.1, potrivit dispoziţiilor art.42 alin.(2) din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, emiterea autorizaţiei de
construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă pentru punerea în
siguranţă a construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor aferente, care prezintă pericol public,
indiferent de destinaţie, precum şi a lucrărilor la lăcaşuri de cult ori la monumente istorice clasate ori

aflate în curs de clasare, indiferent de proprietar, cu excepţia celor în care se desfăşoară activităţi
comerciale, este scutită de la plata taxelor de autorizare;
e) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15
zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună
o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale;
f)
până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind
valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
g)
până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice
diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care
trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
8)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii
este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe
clădiri, aferentă părţii desfiinţate.
9)
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare
şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările
topografice, sondelor de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de
prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi
efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu valoarea de 0,23 lei.
10) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii
au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă
de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte
suprafaţa efectiv afectată.
11) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de şantier în
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3%
din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
12) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote
ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
13) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere,
corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de 8,85 lei inclusiv,
pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.
Taxele locale prevăzute la cap. I constituie venituri ale bugetului judeţului. Pentru eliberarea
certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către preşedinţii consiliilor judeţene, cu
avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în proporţie de 50% la bugetul local al
comunelor şi de 50% la bugetul local al judeţului (art.494 – Cod fiscal).
CAP. II SCUTIRI DE TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,
AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR ( art.476 – Cod fiscal)
Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:
a)
certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve
de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b)
certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art.
1 din Decretul-Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi a persoanelor
fizice prevăzute la art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.105/1999, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr.189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
c)
certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau
construcţii-anexă;

d)
certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea
sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;
e)
certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public
naţional, judeţean sau local;
f)
certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este
o instituţie publică;
g)
autorizaţiile 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 o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării sau a
Ministerului Tineretului şi Sportului;
i)
certificatele de urbanism sau autorizaţiile 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)
certificatele de urbanism sau autorizaţiile 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 copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum
şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
k)
certificatele de urbanism sau autorizaţiile de construire, în cazul unei calamităţi
naturale;
l) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a
monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează,
integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;
m) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al
monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate
de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu
reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;
n) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru
reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
o) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, lucrări în care
se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării
operațiunilor respective.
p) lucrări de intervenție în primă urgență pentru punerea în siguranță a construcțiilor existente,
inclusiv a instalațiilor aferente, care prezintă pericol public, indiferent de destinație, precum și a
lucrărilor la lăcașuri de cult ori monumente istorice clasate ori aflate în curs de clasare, indiferent de
proprietar, cu excepția celor în care se desfășoară activități comerciale (art.42 alin.(2) din Legea
nr.50/1991).
CAP. III ALTE TAXE LOCALE (art.486 – Cod fiscal)
(1) Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice este de 3,30 lei/mp.
(2) Taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură
şi arheologice şi altele asemenea este conform tabelului:
Instituţia
Muzeul Judeţean Botoşani, Muzeul de Ştiinţele Naturii
Dorohoi

Propunere an 2021 lei/persoană
Categorii de vizitatori
Suma
Alte categorii de persoane
7,00 lei
Preşcolari, elevi, studenţi,
3,50 lei
pensionari, preșcolari,
grupuri organizate (min.
10 persoane)
Adulţi
8,80 lei

Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii
„Mihai Eminescu”
Muzeul de Etnografie Botoşani, Muzeul de Arheologie
Săveni, Muzeul Memorial „George Enescu” Dorohoi,
Casa Memorială „George Enescu” Liveni, Casa
Memorială „Nicolae Iorga” Botoşani, Galeriile de
Artă „Ştefan Luchian” Botoşani, Muzeul ,,Ștefan
Luchian,, Ștefănești

Preşcolari, elevi, studenţi,
pensionari, adulţi cu
handicap, grupuri
organizate (min. 10
persoane)
Alte categorii

4,35 lei

Preşcolari, elevi, studenţi,
pensionari, preșcolari,
grupuri organizate (min.
10 persoane)

2,50 lei

5,00 lei

•
Taxele se achită la accesul în incinta obiectivelor pe bază de bilete de intrare.
•
Pentru obiectivele aparţinând Muzeului Judeţean Botoşani accesul este gratuit în
următoarele situaţii:
1. în cadrul Programelor anuale „Noaptea Muzeelor”, „Noaptea Albă a Galeriilor”;
2. şcolari şi preşcolari în ziua de 1 iunie;
3. delegaţii oficiale şi alte delegații cu caracter cultural cât și pentru angajații din sistemul
muzeal ;
4. copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește, adultul cu handicap grav sau
accentuat, precum și persoana care îl însoțește, adultul cu handicap mediu și ușor beneficiază de
bilete de intrare în aceleași condiții ca pentru elevi și studenți;
5. alte categorii stabilite de către ordonatorul principal de credite.
(3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice (format A3) de pe planurile cadastrale sau de
pe alte asemenea planuri deţinute de consiliul judeţean este de: 2,15 lei – copie format A4; 4,20 lei –
copie format A3 şi 35,30 lei/mp pentru copiile care depășesc formatul A3.
CAP. IV SCUTIRI DE TAXE PENTRU ALTE TAXE LOCALE (art.487 – Cod fiscal)
Sunt scutite de la plata taxei instituite conform Cap.IV următoarele persoane fizice sau
juridice:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoane fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr.118/1990 republicat, cu modificările
şi completările ulterioare;
c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru
activităţi economice;
d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine,
dezvolta şi ajuta instituţiile de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar,
social şi cultural;
e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţile
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activități de
recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane
vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.
CAP.V TAXE SPECIALE (art.484, art.485 – Cod fiscal, art.11 – O.U.G. nr.97/2005)
Taxa pentru furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor este de 1
leu/verificare persoană.
Sunt scutite de la plata taxei instituite conform prezentului capitol, următoarele persoane fizice
sau juridice:
a)
instituțiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale
şi justiţiei;
b)
instituțiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin
modalităţile de executare silită prevăzute de lege;

c)
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a
municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării Ordinii Publice, Siguranţei
Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;
d)
Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
şi spitalele judeţene, municipale, orășenești şi comunale;
e)
Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi
impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
f)
Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia;
g)
instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al ocrotirii
sociale a persoanelor vârstnice;
h)
Poliţia locală;
i)
veteranii de război, văduvele de război şi văduvele necăsătorite ale veteranilor de război;
j)
persoanele fizice prevăzute la art.1 din Decretul-lege nr.118/1990, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
k)
instituțiile sau unităţile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
l)
fundaţiile înfiinţate prin testament constituite 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;
m) organizaţiile care au 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 copil, familie, persoane cu handicap, persoane
vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
n)
persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de
invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi
în gradul I de invaliditate.

PREŞEDINTE,
COSTICĂ MACALEŢI

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU

