
 

Dosar III-E-5                                  
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 
CONSILIUL JUDETEAN 

 
HOTARAREA NR.237 

din 20 decembrie 2018 
 

privind: aprobarea taxelor si  tarifelor percepute  de catre  Consiliului Judetean Braila si 
institutiile publice  subordonate acestuia, pentru anul fiscal 2019  

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara   la data de 20 decembrie 2018; 
Avand in vedere: 
- Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila ; 
- Raportul Directiei Administrare  Patrimoniu si Evidenta  Bugetara  nr. 21614/08.11.2018; 
- Raportul Arhitectului Sef nr. 20.038/17.10.2018; 
- Rapoartele  Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr.20.076/ 18.10.2018, 20.087/ 

18.10.2018; 
- Raportul  Directiei Administratie Publica si Contencios nr.21533/ 07.11.2018; 
- Adresa  Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor nr.1891/06.11.2018, inregistrata 

la Consiliul Judetean Braila sub nr. 21479/ 06.11.2018; 
- Adresa  Spitalului  Judetean de Urgenta Braila nr.44089,44090/08.11.2018 inregistrata 

la Consiliul Judetean Braila sub nr.21715,21716/08.11.2018; 
- Adresa  Spitalului  de Pneumoftiziologie Braila inregistrata la Consiliul Judetean Braila 

sub nr.21418/06.11.2018; 
- Adresa  Bibliotecii Judeteane’’ Panait Istrati’’  Braila nr. 2095/ 06.11.2018, inregistrata la 

Consiliul Judetean Braila sub nr. 21510/ 06.11.2018; 
- Adresa  Scolii Populare de Arte si Meserii Vespasian Lungu ‘’Braila nr. 3041/06.11.2018, 

inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.21501/ 06.11.2018; 
- Adresa  Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale  

Braila nr. 2518/ 06.11.2018, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 
21509/06.11.2018; 

- Adresa Filarmonicii ‘’Lyra George Cavadia Braila’’ nr. 1248/06.11.2018, inregistrata la 
Consiliul Judetean Braila sub nr.21505/ 06.11.2018; 

 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public 
si privat, Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale 
si a Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia 
mediului inconjurator, agricultura, turism, transport; 
        In conformitate cu prevederile art. 5, alin. 1, lit. ,,a”, art.26, alin.10 si art.27, art. 28, alin. 3, 
art.67 si art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
         Potrivit reglementarilor din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
        Avand in vedere prevederile art. 31, alin.2, art.35, alin.3 si art. 39 alin.1 din Normele de  
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului 
Internelor si Reformei Administrative nr.353/2007 cu modificarile si completarile ulterioare ; 
       In conformitate cu prevederile art. 41 alin.2 si alin.21 respectiv alin.22 lit.,,b” si art.47 alin.7 
si alin.10 lit.“b” din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare . 
      Potrivit art.3 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 321/2010 privind  transmiterea unui 
imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei,Cercetarii, 
Tineretului si Sportului- Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret- Directia pentru Sport a 



Judetului Braila in domeniul public al judetului Braila si in administrarea Consiliului Judetean Braila 
. 
       In baza art. 14 si art. 16, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 
juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare . 
      Avand in vedere prevederile art.7 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea 
si functionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor administrativ 
teritoriale. 
      In temeiul art. 91, alin. 3 lit, ,,c’’, art. 97 alin.1  si art. 115, alin. 1, lit. ,,c” si art. 123, alin.1 
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

 
HOTARASTE : 

 
Art.1-Se aproba  taxele ce se percep  pentru eliberarea certificatelor de urbanism,  

autorizatiilor de construire/desfiintare si avizelor din domeniul autorizarii constructiilor si  amenajarii 
teritoriului/ urbanismului   aferente  anului 2019 conform Anexei nr. 1. 

Art.2-Se aproba  tarifele percepute  pentru eliberarea licentelor de traseu, in vederea 
efectuarii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, in 
judetul Braila, pentru anul 2019, conform  Anexei nr. 2. 

Art.3-Se aproba tarifele   de utilizare  a  drumurilor judetene aflate in administrarea 
Consiliului Judetean Braila,  pentru anul 2019, conform Anexei nr.3. 

Art.4-Se aproba tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor judetene aplicate pentru 
vehiculele rutiere a caror masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe axe si /sau ale 
caror dimensiuni maxime admise de gabarit depasesc limitele legale  pentru anul 2019, conform 
Anexei  nr.4. 

Art.5-Se aproba  pretului mediu al produselor agricole pentru anul fiscal 2019, in vederea 
stabilirii venitului anual din cedarea folosinţei bunurilor, pentru evaluarea in lei a arendei exprimata 
in natura: Pret mediu /kg grau – 0,59 lei/kg. 

(1) In vederea calcularii venitului anual brut obtinut din cedarea folosintei bunurilor,in  situatia 
in care arenda se exprima in natura, plata se stabileste  intr-o cantitate  determinata de grau 
indiferent de cultura  infiintata . 
        (2) In cazul în care preturile medii ale produselor agricole, stabilite potrivit prezentei hotarari, 
sufera modificari in cursul anului fiscal de realizare a venitului, noile preturi pentru evaluarea în lei 
a veniturilor din arenda exprimate în natura, pentru determinarea bazei impozabile, se aplica 
incepand cu data de 1 a lunii urmatoare comunicarii acestora către Directiile Generale Regionale 
ale Finantelor Publice . 

Art.6-Se aproba tarifele pentru eliberarea de copii de pe documente create de catre 
Consiliul Judetean Braila, fara caracter secret de serviciu, pentru anul 2019, potrivit Anexei nr.5. 

Art.7-Se aproba tarifele pentru eliberarea de copii de pe documente existente in arhiva 
Consiliului Judetean Braila, fara caracter secret de serviciu, pentru anul 2019, potrivit Anexei nr.6 

Art.8-Se aproba tarifele de utilizare a navei de pasageri  ,, Ovidiu 1” pentru anul 2019, 
conform Anexei nr.7   

(1) Pentru activitatile organizate de catre Consiliul  Judetean Braila  si institutiile publice  
de cultura din subordinea acestuia, care organizeaza  manifestari culturale si artistice, Nava de 
Pasageri ‘’ Ovidiu 1 ‘’ va fi pusa la dispozitia acestora gratuit. 

 (2) Punerea la dispozitie gratuit a navei se va face prin Dispozitie emisa de Presedintele 
Consiliului Judetean Braila, in urma adreselor de solicitare a institutiilor publice de cultura si in baza 
Avizului de plecare/ sosire(ordin de mars), aprobat de Presedintele Consiliului Judetean Braila. 

Art 9-Se aproba tarifele pentru inchirierea  cu ora  a spatiilor aferente Salii Polivalente 
“Danubius” pe anul 2019, conform  Anexei  nr. 8.          

Art.10-Se aproba tarifele pentru inchirierea  cu ora  a spatiilor situate in imobilul din 
municipiul Braila, Calea Calarasilor nr. 29 (Facultatea de Inginerie Braila), pentru anul 2019, 
conform Anexei nr. 9.  



Art.11-Se  aproba tarifele pentru pentru inchirierea  cu ora  a spatiilor situate in imobilul din 
municipiul Braila, Calea Calarasilor nr. 54 (Casa de Cultura pentru Tineret Braila), pentru anul 
2019, conform Anexei nr.10. 

Art.12-Se aproba tarifele pentru inchirierea  cu ora  a spatiului situat in imobilul din 
municipiul Braila, Piata Independentei nr. 1 (Camera 404 - Sala de sedinte), pentru anul 2019, 
potrivit Anexei nr. 11. 

Art.13-Se aproba  tarifele pentru serviciile de productie editoriala si tipografica a Monitorului 
Oficial al judetului Braila, pentru anul 2019, conform Anexei nr. 12. 

Art.14- Sumele  calculate si incasate conform taxelor si tarifelor  stabilite la  art.1- 13 din 
prezenta hotarare se fac venituri la bugetul local al Judetului Braila . 

Art.15-Se aproba taxele  si tarifele  percepute de  catre Directia Judeteana de Evidenta a 
Persoanei Braila, conform Anexei nr. 13. 

Art.16- Se aproba taxele  si tarifele  percepute de catre  Spitalul Judetean de Urgenta Braila,   
conform Anexei nr. 14. 

Art.17-Se aproba taxele  si tarifele  percepute de catre  Spitalul de Pneumoftiziologie Braila,   
conform Anexei nr. 15. 

Art.19-Se aproba taxele  si tarifele  percepute de catre  Biblioteca Judeteana ,, Panait Istrati 
‘’ Braila,  conform Anexei nr. 16. 

Art.20-Se aproba taxele  si tarifele  percepute de catre  Scoala Populara de Arte si Meserii 
,, Vespasian Lungu ‘’ Braila,   conform Anexei nr.17. 

Art.21-Se aproba taxele  si tarifele  percepute de catre Centrul Judetean pentru 
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila,   conform Anexei nr. 18. 

Art.22-Se aproba taxele  si tarifele  percepute de Filarmonica “ Lyra George Cavadia “  
conform Anexei nr.19. 

Art.23- Sumele  calculate si incasate conform  taxelor si tarifelor  stabilite la  art.15- 22 din 
prezenta hotarare  reprezinta  venituri  proprii ale institutiilor publice si partial venituri la bugetul 
local al judetului in cazul in care veniturile provin din inchirierea unor bunuri apartinand domeniului 
public al Judetului si aflate in administrarea institutiilor publice . 

Art.24- Taxele si tarifele reglementate de prezenta hotarare se aplica incepand  cu data de 
01.01.2019, urmand ca, dupa caz, aceste taxe si  tarife sa se indexeze  anual prin Hotarare a 
Consiliului Judetean  Braila, pe baza indicelui de inflatie. 

Art.25- De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi inceteaza  aplicabilitatea  
urmatoarele Hotarari ale Consiliului Judetean Braila : 271/28.11.2017,  289/21.12.2017,  
290/21.12.2017, 291/21.12.2017, 292/21.12.2017, 293/21.12.2017, 294/21.12.2017, 
295/21.12.2018, 238/27.09.2017. 

Art.26-Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directia Administratie 
Publica, Contencios , Directia Tehnica si Lucrari Publlice , Arhitect Sef si institutiile publice  din 
subordine , vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari . 

Art.27- Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor interesate. 
 

 
Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi „Pentru”. Nu a participat la vot doamna consilier judetean Draghincescu Simona. 

Domnul consilier judetean Cirligea Florin Eugen nu a fost prezent in sala. Au votat impotriva urmatorii domni consilieri judeteni:  
Cortez Vasile, Da Ros Mario-Spiridon,  Danaila Zaharia Alexandru, Enuta Ionel, Lungu Danut, Vacu Adrian Catalin, Varga Vasile 
Constantin, Sirbu Marian,Pascale Alfredo Vasile si Nechita Ovidiu. 

 
 
 

           PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                       SECRETAR AL JUDETULUI   
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                      DUMITREL PRICEPUTU 


