CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Anexa 1
la Hotărârea C.J. nr. …./…...

T AX E L E
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
din domeniul construcţiilor conform prevederilor art.474, alin.(1), lit.e) si art.476,
alin.(1), lit.c)-k), din Legea nr.227/08.09.2015 privind Noul Cod Fiscal

Nr.
crt

Tipul certificatului, avizului,autorizaţiei

Nivelul taxei percepute în

Nivelul taxei

anul 2015 ( lei)

percepute în
anul 2016 (lei)

1
1.

2

3

4

5,0

5,0

6,0

6,0

8,0

8,0

9,0

9,0

11,00

12,00

14,0 +0,01 lei / mp pentru
fiecare mp care depăşeşte
1000 mp.

14,0 +0,01 lei / mp pentru
fiecare mp care depăşeşte
1000 mp.

CERTIFICAT DE URBANISM
Suprafaţa terenului pentru care se solicită
certificatul (mp)
)
a)
b)
c)
d)
e)

Până la 150 mp
Între 151 – 250 mp
Între 251 – 500 mp
Între 501 şi 750 mp inclusiv
Între 751 şi 1.000 mp inclusiv
Peste 1.000 mp

- în mediul rural

50% din taxa prevazută
pentru mediul urban

50% din taxa prevazută
pentru mediul urban

2.

Prelungirea Certificatului de Urbanism

30% din valoarea taxei
iniţiale

30% din valoarea taxei
iniţiale

1.

AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE

1% din valoarea autorizată
a lucrărilor, inclusiv
instalaţiile aferente.

Pentru clădirile cu destinaţia de locuinţă şi
anexe gospodăreşti, taxa de autorizaţie se
reduce cu 50 %

0,5% din valoarea
autorizată a lucrărilor

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
foraje sau excavări

5,0 lei / pentru fiecare mp
afectat

5,0 lei / pentru fiecare mp
afectat

Autorizaţie pentru construcţiile –
organizare de şantier, necesare execuţiei
lucrărilor de bază, dacă nu au fost
autorizate odată cu acestea.

3% din valoarea autorizată
a lucrărilor de organizare
de şantier

3% din valoarea autorizată
a lucrărilor de organizare
de şantier

Autorizaţie de construire pentru
organizare de tabere, de corturi, căsuţe,
rulote sau campinguri

2% din valoarea autorizată
a lucrării sau construcţiei

2% din valoarea autorizată
a lucrării sau construcţiei

Autorizaţie de construire pentru chioşcuri,
tonete, cabine, spaţii de expunere, situate
pe căile şi în spaţiile publice, precum şi
pentru amplasarea corpurilor şi a
panourilor de afişaj, a firmelor şi a
reclamelor.

7,0 lei pentru fiecare mp
de suprafaţă ocupată de
construcţie.

7,0 lei pentru fiecare mp
de suprafaţă ocupată de
construcţie.

Autorizatiile privind lucrările de racorduri
şi branşamente la reţelele publice de apă,
canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

10,0 lei / pentru fiecare
racord

Prelungirea autorizaţiei de construire

30 % din valoarea taxei
iniţiale

1% din valoarea autorizată
a lucrărilor, inclusiv
instalaţiile aferente.
0,5% din valoarea
autorizată a lucrărilor

10,0 lei / pentru fiecare
racord

30 % din valoarea taxei
iniţiale

Autorizaţie de desfiinţare parţială sau
totală a construcţiilor:
f) desfiinţare totală
g) desfiinţare parţială

0,1 % din valoarea
impozabilă a construcţiilor
şi amenajărilor

0,1 % din valoarea
impozabilă a construcţiilor
şi amenajărilor

- 0,1 % din valoarea
impozabilă calculată
proportional cu suprafaţa
construită a clădirilor
supuse demolării

- 0,1 % din valoarea
impozabilă calculată
proportional cu suprafaţa
construită a clădirilor
supuse demolării

Avizarea documentaţiilor de comisia de
urbanism şi amenajarea teritoriului şi
avizele structurii de specialitate din cadrul
Consiliului Judeţean Argeş

14,0 lei

14,0 lei

Taxa pentru eliberarea de copii
heliografiate de pe planurile cadastrale
sau de pe alte asemenea planuri deţinute
de Consiliul Judeţean Argeş

26,0 lei

26,0 lei

pentru fiecare mp sau
fracţiune de mp

pentru fiecare mp sau
fracţiune de mp

55,0 lei / documentaţie

55,0 lei / documentaţie

Taxa pentru avizare documentaţii
urbanism (PUG; PUZ; PUD)
NOTA:

Conform art.476 alin.(1), lit.c)-k), din Legea nr.227/08.09.2015 privind Noul Cod Fiscal
sunt scutite de taxă următoarele :
-

Certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii
anexă ;
Certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau
reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului ;
Certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public
naţional, judeţean sau local ;
Certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire dacă beneficiarul constructţiei este o
instituţie publică ;
Autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare,
conform legii ;
Certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire dacă beneficiarul construcţiei este o
instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului ;

-

-

-

Certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o
fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine,
dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter
umanitar, social şi cultural ;
Certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o
organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi
de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap,
persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii ;
Certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

MUZEUL JUDETEAN ARGES
Anexa 2
la Hotărârea C.J. nr. …./…..

TAXELE
noi ce vor fi aplicate in cursul anului fiscal 2016, in completare la
anexa nr.4 la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.215/28.10.2013

CETATEA POIENARI

Specificare
Taxa utilizare binoclu panoramic
cu fise

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
BIBLIOTECA JUDETEANA

Taxa
Suma fixa moneda de 0,50 lei/
durata de vizionare( 5 minute )

„ DINICU GOLESCU „ PITESTI

TAXELE
noi ce vor fi aplicate in cursul anului fiscal 2016, in completare la
anexa nr.3 la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.215/28.10.2013

lei
Nr.
Crt.

Denumirea serviciului prestat

1. Tarif imprumut interbibliotecar
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Nivelul tarifului
propus pentru anul
2016
5

SCOALA POPULARA DE
ARTE SI MESERII PITESTI

TAXELE
noi de participare la festivalurile si concursurile organizate de Scoala
Populara de Arte si Meserii Pitesti ce vor fi aplicate in cursul anului
fiscal 2016, in completare la anexa nr.7 la Hotararea Consiliului Judetean
Arges nr.215/28.10.2013

lei
Nr. Crt.

Denumirea festivalului/concursului

Nivelul
taxei an
2016

1. Festivalul National de Rock

30

2. Concursul International „ Dansul Lalelelor „

20

3. Festivalul National de Muzica Usoara „ Vasile
Veselovski „

50

4. Expozitia Internationala de Arte Plastice si
Decorative

30
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TEATRUL „ AL. DAVILA „ PITESTI

TAXELE
noi ce vor fi aplicate in cursul anului fiscal 2016, in completare la
anexa nr.5 la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.215/28.10.2013

Nr.
Crt.

Denumirea taxei

1. Taxa spatiu afisaj mesh/banner
publicitar( pe suprafata peretilor
exteriori ai cladirii teatrului )
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SPITALUL JUDETEAN

Nivelul taxei an 2016
35 lei/mp/luna

DE URGENTA PITESTI

TAXELE
noi ce vor fi aplicate in cursul anului fiscal 2016, in completare la
anexa nr.17 b la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.215/28.10.2013

1) Tarife pentru servicii radiologie oncologica
lei
NR. CRT.
1.

DENUMIRE
ROENTGENTERAPIE
ANTIINFLAMATORIE
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SPITALUL JUDETEAN

TARIF AN 2016
20,00

DE URGENTA PITESTI

TAXELE
noi ce vor fi aplicate in cursul anului fiscal 2016, in completare la
anexa nr.17 d la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.215/28.10.2013

2) Tarife pentru operatii estetice efectuate la cerere
lei
Nr.
Crt.

DENUMIRE INTERVENTIE CHIRURGICALA

TARIF
AN 2016

1. Mamoplastie de reducere simpla

1500

2. Mastopexie

1000

3. Mamoplastie de reducere simpla+mastopexie

2000

4. Implant mamar (cu proteza cumparata de pacient)

1000

5. Mamelon invertit

500

6. Rinocorectie fara deviatie de sept

1000

7. Otoplastie

1000

8. Blefaroplastia superioara

500

9. Blefaroplastia inferioara

500

10. Blefaroplastia mixta

1000

11. Corectie ptoza palpebrala pleoapa superioara

500

12. Scoaterea tatuajului prin excizie simpla

200

13. Scoaterea tatuajului prin excizie tangentiala si grefa

500

14. Scoaterea tatuajului prin excizie tangentiala si
epitelizare secundara

350

15. Lipectomie abdominala simpla

1500

16. Lipectomie abdominala cu repozitionare ombilic

2000

17. Insertie cercei
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100

SPITALUL DE PEDIATRIE
PITESTI
TAXELE
noi ce vor fi aplicate in cursul anului fiscal 2016, in completare la
anexa nr.18 la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.215/28.10.2013

lei
Nr.
Crt.

Denumirea serviciului
prestat/produsului

Nivelul taxei propuse
pt. anul 2016

1. Tarif radiografie craniu standard

40

2. Tarif radiografie incidente speciale

40

3. Tarif radiografie umar/bazin

40

4. Tarif radiografie coloana vertebrala
fata

40

5. Tarif radiografie coloana vertebrala
fata si profil

60

6. Tarif radiografie cord
pulmonara/torace

40

7. Tarif radiografie abdomen pe
gol/renala

40

8. Tarif radiografie membre

40

9. Tarif radiografie esofag baritat

50

10. Tarif radiografie eso-gastro-duodenal

60

11. Tarif radiografie pulmonara

40

12. Ecografie generala

45

13. Ecografie pelvis

45

14. Ecografie organ

40

15. Ecografie transfontanelara

40
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SPITALUL DE RECUPERARE
BRADET

TAXELE
noi ce vor fi aplicate in cursul anului fiscal 2016, in completare la
anexa nr.22 la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.215/28.10.2013

lei
Nr
crt.

Denumirea serviciului prestat

Nivelul taxei propuse Observatii
pentru in anul 2016

1.

Tarif conectare internet – Wi-Fi

5 lei/persoana

2.

Tarif pentru cazare apartinatori

50 lei/zi/persoana

3.

Tarif masa apartinatori/salariati

Dimineata: 3 lei/pers;
Pranz: 6 lei/persoana;
Seara: 4 lei/persoana

4.

5.

Tarif/zi spitalizare persoane neasigurate
Coplata – servicii medicale

140,00
10,00

( conform tarif/zi
contractat CJAS)

