ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.157/2008
privind majorarea cuantumului taxelor locale de competenţa Consiliului judeţean Vaslui
pentru anul 2009
având în vedere prevederile art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.91, alin. (3), litera „c” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul
construcţiilor pentru anul 2009 se stabilesc următoarele taxe:
1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism:
1.1 Pentru mediul urban:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
până la 150 mp inclusiv
între 151mp şi 250 mp inclusiv
între 251mp şi 500 mp inclusiv
între 501mp şi 750 mp inclusiv
între 751mp şi 1000 mp inclusiv
peste 1000 mp

Taxa
- lei4,8
6,0
8,4
9,6
12,0
12+0,01 pentru fiecare mp care
depăşeşte 1000 mp

1.2 Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban
2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor
topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor
exploatări: 7,2 lei mp afectat.
3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 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 reclamelor: 7,2 lei pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de
construcţie.
4. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonice şi televiziune prin cablu:
10,8 lei pentru fiecare racord.
5. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea
teritoriului, sau de către arhitectul-şef din cadrul consiliului judeţean: 13,2 lei.
Art.2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2009 şi va fi adusă la
cunoştinţa populaţiei prin publicarea într-un ziar local.
Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează compartimentul Arhitect-şef,
Direcţia economică şi Biroul contabilitate.
Vaslui, 28 noiembrie 2008
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre privind majorarea cuantumului taxelor locale de competenţa Consiliului
judeţean Vaslui pentru anul 2009
În conformitate cu prevederile legale, Consiliul judeţean eliberează certificatele de urbanism,
avizele comisiei de urbanism pentru construcţiile ce urmează a fi realizate precum şi autorizaţii în
domeniul construcţiilor, forajelor, excavărilor, necesare studiilor geotehnice şi autorizaţii pentru lucrări de
racorduri şi branşamentele la reţelele de apă, canalizare, gaze şi alte asemenea.
Pentru eliberarea certificatelor, avizelor, autorizaţiilor şi altele asemenea, Consiliul judeţean
Vaslui, stabileşte cuantumul taxelor conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, Consiliul
judeţean Vaslui are posibilitatea majorării anuale cu până la 20% a taxelor locale din competenţa sa de
aprobare.
Deoarece în anul 2008 cuantumul taxelor locale de competenţa Consiliului judeţean Vaslui, s-au
situat la acelaşi nivel cu cel din anul 2007, în proiectul de hotărâre am propus majorarea taxelor locale
pentru anul 2009 la nivel maxim, de 20%.
În acest sens am iniţiat proiectul de hotărâre pe care-l supun dezbaterii, urmând ca efectele acestui
proiect de hotărâre să se regăsească la partea de venituri a bugetului propriu pe anul 2009.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere cele menţionate mai sus, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma
prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

