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   privind: stabilirea  taxelor si  tarifelor reprezentand venituri proprii ale Consiliului    

Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate acestuia,  pentru anul 

fiscal 2022 . 

            Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara   la data de 23 decembrie 2021; 
Avand in vedere: 
- Referatul  de aprobare  a Presedintelui Consiliului Judetean Braila ; 
- Raportul de specialitate  al Directiei Administrare  Patrimoniu si Evidenta  Bugetara  

nr.24697/06.12.2021 si al Directiei Administratie Publica, Contencios 
nr.24693/06.12.2021; 

- Propunerile privind stabilirea  taxelor si  tarifelor percepute  de catre  Consiliului 
Judetean Braila si institutiile publice  subordonate acestuia, pentru anul fiscal 2022 cu 
adresele : 

- nr.19509/07.10.2021  a Arhitectului Sef; 
- nr.19509/26.10.2021 a Directiei tehnice si lucrari publice; 
- nr.19509/18.10.2021 a Directiei Publice si Contencios; 
- nr.1122/30.09.2021 a  Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor ; 
- nr.42271/29.10.2021  a Spitalului  Judetean de Urgenta Braila ; 
- nr.3545/29.10.2021 a  Spitalului  de Pneumoftiziologie Braila; 
- nr.2652/11.10.2021 a  Bibliotecii Judeteane’’ Panait Istrati’’  Braila ; 
-  nr.3646/28.10.2021 a  Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii 

Traditionale  Braila ; 
-  nr.1355/29.10.2021  a Filarmonicii ’’Lyra George Cavadia Braila’’; 
-  nr. 1826/29.10.2021 a Muzeului Brailei ’’CAROL I”; 
- Avizul  Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat,  Comisiei 

pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale si al  
Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport; 

         In  baza prevederilor : 
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , republicata,cu 

modificarile si completarile ulterioare: 
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legii muzeelor si a colectiilor publice, nr.311/2003, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, art.43, art. 190 si art. 193 alin.7; 



- Hotararea Guvernului  nr.696/26.06.2021privind aprobarea pachetelor de servicii si 
Contractul cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a 
medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul  sistemului de asigurari sociale de 
sanatate ; 

- Legii  serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Legii nr. 34 din 31 martie 2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul transportului de persoane; 

- Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, art. 41 alin.2 si alin.21 respectiv alin.22 lit. 
,,b” si art.47 alin. 7 si alin.10 lit. “b” ; 

-  Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, art. 5, alin. 1, lit. ,,a”, art.26, alin.10 , art. 20 alin. 1 lit.”b”, art.27,  si art. 68 ; 

- Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare: 
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si 

desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Legii nr. 334/2002 legea bibliotecilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- Hotararea Guvernului  nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea 

taxelor  privind  furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei; 
- Hotararea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare unitara a dispozitiilor  legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele 
de identitate ale cetatenilor romani, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice  de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- 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 ; 

- Legii nr. 16/1996 privind arhivele nationale cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Hotararea Guvernului nr.385/2004 privind  accesul gratuit la actul cultural  la nivel 

national al pensionarilor care au activat  minim 10 ani in domeniul cultural artistic; 
- Ordonanta Guvernului nr.21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole si 

concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic; 
- Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile 

ulterioare, art. 173, alin.1 lit. ‘’ c’’  si lit.”f ” alin. 3 lit, ,,c’’ ; 
           In temeiul art.182 alin.1  si art. 196,   alin. 1, lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE : 

Art.1 Se aproba, pentru anul 2022, taxele ce se percep  pentru eliberarea certificatelor 
de urbanism,  autorizatiilor de construire/desfiintare si avizelor din domeniul autorizarii 
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constructiilor si  amenajarii teritoriului/ urbanismului  conform Anexei nr. 1 care face  parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.2  Se aproba, pentru anul 2022,  tarifele  percepute  pentru eliberarea licentelor de 
traseu, in vederea efectuarii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse 
regulate speciale, in judetul Braila, conform  Anexei nr. 2 care face  parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.3  Se aproba, pentru anul 2022,  tarifele   de utilizare  a  drumurilor judetene aflate in 
administrarea Consiliului Judetean Braila, conform Anexei nr.3 care face  parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.4  Se aproba, pentru anul 2022,  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, 
conform Anexei  nr.4 care face  parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5   Se aproba, pentru anul 2022, tarifele pentru eliberarea de copii  xerox de pe  
documentele  create de Consiliul Judetean Braila, sau existente in arhiva institutiei, conform 
Anexei  nr.5 care face  parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.6  Se aproba, pentru anul 2022, tarifele de utilizare a navei de pasageri  ,, Ovidiu 1”, 
conform Anexei nr. 6 care face  parte integranta din prezenta hotarare .   

Art.6.1 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. 

 Art.6.2 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 7  Se aproba, pentru anul 2022,  tarifele pentru inchirierea  cu ora  a spatiilor aferente 
Salii Polivalente “Danubius”, conform  Anexei  nr.7 care face  parte integranta din prezenta 
hotarare .          

Art.8  Se aproba, pentru anul 2022, tarifele pentru inchirierea  cu ora  a spatiilor situate 
in imobilul din municipiul Braila, Calea Calarasilor nr. 29 (Facultatea de Inginerie Braila),  
conform Anexei nr. 8 care face  parte integranta din prezenta hotarare .  

Art.9 Se  aproba, pentru anul 2022, tarifele pentru pentru inchirierea  cu ora  a spatiilor 
situate in imobilul din municipiul Braila, Calea Calarasilor nr. 54 (Casa de Cultura pentru Tineret 
Braila),  conform Anexei nr.9 care face  parte integranta din prezenta hotarare  . 

Art.10  Se aproba, pentru anul 2022,  tarifele pentru inchirierea  cu ora  a spatiului situat 
in imobilul din municipiul Braila, Piata Independentei nr. 1 (Camera 404 - Sala de sedinte),  
conform  Anexei nr. 10 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.11 Se aproba, pentru anul 2022, taxele, percepute de catre Directia Judeteana de 
Evidenta a Persoanei Braila, conform Anexei nr. 11 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.12   Se aproba, pentru anul 2022,   tarifele  percepute de catre  Spitalul Judetean de 
Urgenta Braila, conform Anexei nr. 12 care face parte din prezenta hotarare. 

Art.13 Se aproba, pentru anul 2022,   taxele  si tarifele  percepute de catre  Spitalul de 
Pneumoftiziologie Braila, conform Anexei nr. 13 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.14 Se aproba, pentru anul 2022, tarifele  percepute de catre  Biblioteca Judeteana 
,,Panait Istrati‘’ Braila,  conform Anexei nr. 14 care face parte integranta  din prezenta hotarare. 

Art.15  Se aproba pentru anul 2022,  tarifele  percepute de catre Centrul Judetean pentru 
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila,  conform Anexei nr. 15 care face parte 
integranta  din prezenta hotarare. 



Art.16   Se aproba, pentru anul 2022,  tarifele  percepute de Filarmonica “ Lyra George 
Cavadia “  conform Anexei nr. 16 care face parte  integranta din prezenta  hotarare. 

Art.17    Se aproba, pentru anul 2022,  tarifele  percepute de Muzeul Brailei “ CAROL I “  
conform Anexei nr. 17 care face parte  integranta din prezenta  hotarare. 

Art.18   Din sumele incasate din inchirierea bunurilor din proprietate publica si privata  a 
Judetului Braila, date in administrare, 50% se vireaza de  catre titularii dreptului de administrare, 
ca venituri  ale bugetului propriu al Judetului.  

Art.19   Taxele si tarifele reglementate de prezenta hotarare se aplica incepand  cu data 
de 01.01.2022. 

Art.20  De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi inceteaza  aplicabilitatea   
Hotararea   Consiliului Judetean Braila nr.325/21.12.2019 :  

Art.21 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.22  Prezenta hotarare va fi comunicata  si adusa la cunostinta publica prin grija 
compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie  Publica, Contencios. 
  

 

Hotararea a fost adoptata  cu 30 de voturi “Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Varga vasile Constantin. 

 
PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 

                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU    
 

 


