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Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 
 

Astăzi, 02.11.2022, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de 
transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre pentru 
completarea  anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.64/2022 privind 
aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2023, care constituie venituri la 
bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate. 

În cadrul Anexei nr.1 la această hotărâre - ”TAXE pentru eliberarea certificatelor 
de urbanism, avizelor și autorizațiilor în domeniul construcțiilor” la punctul I, poziția nr.14 
propunerea Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui a fost preluată în mod eronat. După cum rezultă și 
din adresa Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Vaslui nr.3291/02.03.2022, care a stat la baza adoptării actului 
administrativ, propunerea compartimentului de specialitate a fost ca, la taxa pentru 
emiterea acordului unic prin intermediul C.A.U., pentru emiterea autorizațiilor de construire, 
să se plătească de către solicitanți 300 de lei pentru fiecare aviz/acord. Din cuprinsul anexei 
aprobate rezultă însă că s-ar plăti o singură taxă de 300 de lei. 

Pentru corectarea acestei erori se impune completarea anexei nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr.64/2022 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru 
anul fiscal 2023, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor 
subordonate, înainte de intrarea acesteia în vigoare, în sensul că punctul I poziția nr.14 va 
avea următorul cuprins: 

”14. Taxa pentru emiterea acordului unic prin intermediul C.A.U., pentru 
emiterea autorizațiilor de construire, este de 300,00 lei pentru fiecare aviz/acord obținut în 
numele solicitantului.” 

Taxele încasate vor constitui venituri proprii ale bugetului local al Județului 
Vaslui, în anul 2023. 

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre include (după caz): • nota de 
fundamentare a proiectului; • expunerea de motive; • referatul de aprobare privind 
necesitatea adoptării actului normativ propus; • studiile de fundamentare (studiul de 
impact/fezabilitate etc.) şi datele brute care au stat la baza lor; • textul complet al 
proiectului actului respectiv: • alte documente considerate relevante. 

Documentaţia poate fi consultată: 
- pe site-ul Consiliului Județean Vaslui - www.cjvs.eu; 
- la avizierul Consiliului Județean Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr. 79; 
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la 

Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni din cadrul 
consiliului județean, etaj IV, camera 417. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 
normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 
14.11.2022: 



- prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul 
https://cjvs.eu/formular-pentru-colectare-de-propuneri-opinii-si-recomandari-legea-52-
2003/; 

- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: dezbateri@cjvs.eu; 
- prin poştă, pe adresa Consiliului Județean Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr.79;  
- la sediul Consiliului Județean Vaslui, la Registratură, la adresa: Consiliul Județean 

Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr.79, între orele 0800 - 1600. 
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind <Proiectul de 

hotărâre pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr.64/2022 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2023, care 
constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate>“. 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe 
pagina de internet a instituţiei, la următorul link: https://cjvs.eu/transparenta-decizionala-
2/ - Secțiunea Consultări publice. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se 

dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de 
către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la 
data de 19.12.2022. 

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de 
contact: telefon: 0235/361090, interior 220; e-mail: marilena.andronic@cjvs.eu; persoană de 
contact: Șef birou Marilena-Eugenia Andronic. 

 
 

 
                                         P R E Ş E D I N T E, 
                  Dumitru Buzatu 
 
 
 
 

                                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                           Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Responsabil cu transparenţa decizională  
             în administraţia publică, 
 Șef birou Marilena - Eugenia Andronic 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.16642/01.11.2022 
 
 
 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E   nr.204 
pentru completarea  anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 

nr.64/2022 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2023, 
care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul  

instituțiilor subordonate 
 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.16642/01.11.2022 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
-  adresa Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr.3291/02.03.2022; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr.16647/01.11.2022; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de 

disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare 
europeană și Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului 
înconjurător și turism, administrarea domeniului public și privat de interes județean;  

în conformitate cu prevederile: 
- art.173 alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
      - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
      - Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.64/2022 privind aprobarea taxelor și 

tarifelor locale pentru anul fiscal 2023, care constituie venituri la bugetul local al județului și 
la bugetul instituțiilor subordonate; 

      în temeiul prevederilor art.182 alin.(1) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      Consiliul Județean Vaslui 
 

   H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
 Art.I. – În anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.64/2022 privind 

aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2023, care constituie venituri la 
bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate, punctul I poziția nr.14 se 
completează și va avea următorul cuprins: 

”14. Taxa pentru emiterea acordului unic prin intermediul C.A.U., pentru emiterea 
autorizațiilor de construire, este de 300,00 lei pentru fiecare aviz/acord obținut în numele 
solicitantului.” 

 Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.64/2022 privind 
aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2023, care constituie venituri la 
bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate, rămân neschimbate. 



 Art.III. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

        Art.IV. – Secretarul General al Județului va comunica prezentul act administrativ 
Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și va 
asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu – secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 
                                                                                       
 

                                                                                                         Vaslui, __________ 2022 

 
          P R E Ş E D I N T E, 
            Dumitru Buzatu 
 
                                                                              Avizat pentru legalitate: 
                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                               Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 

                                                            DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
                                                          Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 

                                                       şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii. 
                                                            Director executiv, 

                                                                                         Mihaela Dragomir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre  
        este necesar votul majorității absolute. 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE  
Nr.16642/01.11.2022          
 
 

REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de hotărâre pentru completarea  anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Vaslui nr.64/2022 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru 
anul fiscal 2023, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul 

instituțiilor subordonate 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:  
Ținând cont de prevederile art.20 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în cuprinsul cărora 
sunt menționate rolul, competențele şi responsabilităţile consiliului județean în 
calitatea sa de autoritate a administraţiei publice locale privind stabilirea, 
constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale; autoritatea 
deliberativă județeană a adoptat – cu respectarea prevederilor legale - Hotărârea nr. 
64/2022 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2023, care 
constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate 

În cadrul Anexei nr.1 la această hotărâre - ”TAXE pentru eliberarea 
certificatelor de urbanism, avizelor și autorizațiilor în domeniul construcțiilor” la 
punctul I, poziția nr.14 propunerea Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui a fost preluată în mod 
eronat. După cum rezultă și din adresa Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr.3291/02.03.2022, 
care a stat la baza adoptării actului administrativ, propunerea compartimentului de 
specialitate a fost ca, la taxa pentru emiterea acordului unic prin intermediul C.A.U., 
pentru emiterea autorizațiilor de construire, să se plătească de către solicitanți 300 de 
lei pentru fiecare aviz/acord. Din cuprinsul anexei aprobate rezultă însă că s-ar plăti o 
singura taxă de 300 de lei. 

Pentru corectarea acestei erori, se impune completarea anexei nr.1 la 
Hotărârea nr.64/2022 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 
2023, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor 
subordonate, înainte de intrarea acesteia în vigoare, în sensul că punctul I poziția nr. 
14 va avea următorul cuprins: 

”14. Taxa pentru emiterea acordului unic prin intermediul C.A.U., pentru 
emiterea autorizațiilor de construire, este de 300,00 lei pentru fiecare aviz/acord 
obținut în numele solicitantului.” 
          II.Impactul socio-economic: nu este cazul. 
     III. Impactul financiar asupra bugetului județului: Taxele și tarifele locale care 
fac obiectul proiectului de hotărâre constituie venituri proprii ale bugetului local al 
Județului Vaslui, în anul 2023. 
          IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: completarea anexei 
nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.64/2022 privind aprobarea taxelor și 
tarifelor locale, pentru anul fiscal 2023, care constituie venituri la bugetul local al 
județului și la bugetul instituțiilor subordonate. 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
pentru elaborarea proiectului de hotărâre a fost consultată Direcția Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui. 

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
în cauză: proiectul de hotărâre va fi publicat pe site-ul Consiliului Județean Vaslui 
http://www.cjvs.eu în termenele și condițiile prevederilor legale în vigoare și va fi 



transmis spre analiză, avizare si adoptare după definitivare, pe baza eventualelor 
observații și propuneri formulate de persoanele sau organizațiile interesate. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 
funcţionale preconizate: După adoptare, hotărârea va fi comunicată prin intermediul 
secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - 
Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului, precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 

Totodată, hotărârea se va aduce la cunoştinţă publică prin postare pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu – secțiunea ”Monitorul 
Oficial Local”.       

VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:   
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară şi 

oportună inițierea Proiectului de hotărâre pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr.64/2022 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale, 
pentru anul fiscal 2023, care constituie venituri la bugetul local al județului și la 
bugetul instituțiilor subordonate, proiect care a fost elaborat cu sprijinul Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre, în 
vederea supunerii lui spre aprobare autorității deliberative județene. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Economică 
Nr.16647/01.11.2022 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre pentru completarea  anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Vaslui nr. 64/2022 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul 
fiscal 2023, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul 

instituțiilor subordonate 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), coroborate cu cele ale art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, Direcția Economică, în calitatea sa de compartiment de resort 
în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, a analizat Proiectul de 
hotărâre privind completarea  anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
64/2022 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2023, care constituie 
venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate, în raport cu 
atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, și a constatat următoarele:  

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea 
economico-socială a județului/aprobarea taxelor și tarifelor locale, pentru anul fiscal 2023, 
care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate; 

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: taxele și tarifele locale care fac 
obiectul proiectului de hotărâre constituie venituri proprii ale bugetului local al Județului 
Vaslui, în anul 2023; 

c)Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 
etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect 
de hotărâre: Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv: 

- art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Ținând seama de cele precizate mai sus, propunem supunerea acestui proiect de 

hotărâre spre dezbatere în plenul Consiliului Județean Vaslui. 
 

 
 

 Director executiv, 
Mircea Țuțuianu 

 




