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ROMAN'A

JUDETUL BRAILA
CONS'LIUL JUDETEAN

HOTARAREA NR.262
din 19 decembrie 2019

privind: stabilirea taxelor si tarifelor reprezentand venituri proprii ale Consiliului
Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate acestuia, pentru anul fiscal
2020.

ConsitiulJudetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 19 olecembrie 2019;
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare a PresedinteluiConsiliuluiJudetean Braila ;
- Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si tlvidenta Bugetara

nr.24114/11.11.2019;
- Propunerile privind stabilirea tatcelor si tarifelor percepute de' catre Consiliului

Judetean Braila si institutiile publice subordonate acestuia, pentru anulfiscal 2020 cu
adresele nr.:

- nr.l9160 /12.09.2019 si nr. 23.713/05.11 .2019 a Arhitectului Sef;
- nr. 17594/1 8.09.2019 si nr. 17594/20.09.2019 a Directiei tehnice s'i lucrari publice;
- nr.17594/05.09.2019 a Directiei Publice si contencios;
- nr.l3280/19.09.2019 a DirectieiJudetene de Evidenta a Persoanelor ;
- nr.38844/20.09.2019 a Spitalului Judetean de Urgenta Braila ;
- nr. 2801/11.09.2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie Braila;
- nr. 2286/ 20.09.2019 a Bibliotecii Judeteane" Panait lstrati" Braila ;
- nr. 2178/20.09.2019 a Centrului Judetean pentru Conseruarr=a si Promovarea

Culturii Traditionale Braila ;
- nr. 1144/01.10.2019 a Filarmonicii "Lyra George Cavadia Braila";
- nr. 1905/22.10.2019 si nr. 1977/04.11.2019 a Muzeului Brailei .C:arol l'
- Avizut Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat, Comisiei

pentru administratie publica locala, juridica, relatiipublice si relatiiinternationale siale
at Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia m ed iu lui inconi u rator, ag ricu ltu ra, tu rism, tran sport;

ln baza prevederilor :
- Legiinr. S0/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construrctii , republicata,cu

mod ificarile si completarile u lterioare:
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile si

completarile ufterioare;
- 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

com p letarile u fterioare ;
- Ari.43, art. 190 si art. 193 atin.7 din Legea nr. 95/2006 privind re>forma in domeniul

san atatii, re pu b licata, cu mod if icarile s i com pletarile u lter ioare ;



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

- art.lV din O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea sicompletarea ulot dcte normative
in domeniultransportului de persoane, coroborate cu prevederile art. I "1, alin.(2), lit.

k din O.G 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile
ulterioare. si a dispozitiilor art. 9 alin.(2) si (3) si ale art. 23 alin.(l) din Normele
Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea
transporlului rutier contra cost de persoane prin seruicii regulate la nivel judetean,
aprobate prin Ordinul M.T./MDRAP nr. 1158/2336/2019

- art. 41 alin.2 si alin.2l respectiv alin.22 lit. ,,b' si art.47 alin. 7 si alin.lO lit. "b" din
Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata,
cu modificarile sicompletarile ulterioare ;

- aft. 5, alin. 7, lit. ,,a", art.26, alin.lO , art. 20 alin. 1 lit."b", art.27, s;i art.68 din Legea
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, cu modificarilie si completarile
ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu
mod ificarile si completarile ulterioare ;

- Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si
com pletarile u lterioare ;

- Hotararea Guvernului nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calc:ul pentru stabilirea
taxelor privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei;

- Hotararea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelo,r metodologice de
aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele
de identitate ale cetatenilor romani, cu modificarile sicompletarile 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;

- 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 publit; aliudetului Braila
si in administrarea Consiliului Judetean Braila ;

- Legii nr. 16/1996 privind arhivele nationale cu modificarile sicompletarile ulterioare;
- Legii nr. 544/2001 privind liberulacces la informatiile de interes public, cu modificarile

si completarile ulterioare ;
ln temeiul prevederilor art. 173, alin.1 lit. " c" si lit.'f " alin. 3 lit, ,,c",att. 182 alin.1 si att.

196, alin. 1, lit.,,a" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ'cu modificarile si
co m pletarile u lte rioare.

HOTARASTE :

Art.l - Se aproba, pentru anut2O20, taxele ce se percep pentru elibevarea certificatelor
de urbanism, autorizatiilor de construire/desfiintare si avizelor din domeniul autorizarii



constructiilor si amenajariiteritoriului/ urbanismului aferente anului 2020 conform Anexei nr.
1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Se aproba, pentru anul 2020, taxele 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, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 - Se aproba, pentru anul 2020, tarifele de utilizare a drumurilor judetene aflate
in administrarea ConsiliuluiJudetean Braila, conform Anexei nr.3 parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.4 - Se aproba, pentru anul 2020, 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 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 - Se aproba, pentru anul 2020, tarifele pentru eliberarea de copii xerox de pe
documentele create de Consiliul Judetean Braila,sau existente in arhiva institutiei, conform
Anexei nr.S parte integranta din prezenta hotarare;

Art.6 - Se aproba, pentru anul2020, tarifele de utilizare a naveide pasageri ,, Ovidiu 1",

conform Anexei nr. 6 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 cufturale si artistice,
Nava de PasaEeri " Ovidiu 7 " va fi pusa la dispozitia acestora gratuit.

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

ArtT - Se aproba, pentru anul2020, tarifele pentru inchirierea cu ora a spatiilor aferente
Salii Polivalente "Danubius", conform Anexei nr.7 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.8 - Se aproba, pentru anul2020, tarifele pentru inchirierea cu ora a spatiilor situate
in imobilul din municipiul Braila, Calea Calarasilor nr. 29 (Facultatea de lnginerie Braila),
conform Anexei nr. I parte integranta din prezenta hotarare.

Art.g - S'e aproba, pentru anul 2020, tarifele pentru pentru inchirierea cu ora a spatiilor
situate in imobiluldin municipiul Braila, Calea Calarasilor nr. 54 (Casa de Cultura pentru Tineret
Braila), conform Anexei nr.9 parte integranta din prezenta hotarare .

Art.l0 - Se aproba, pentru anul 2020, tarifele pentru inchirierea cu ora a spatiului situat
in imobilul din municipiul Braila, Piata lndependentei nr. 1 (Camera 404 - Sala de sedinte),
conform Anexei nr. 10 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.l1 - Se aproba, pentru anul 2020, tarifele pentru inchirierea cu ora a spatiului situat
in imobilul din municipiul Braila, str. Ana Aslan nr. 29, ul 2020, conform Anexei nr. 1l parte din
prezenta hotarare.

Art.12 - Se aproba, pentru anul 2020, taxele, percepute de catre Directia Judeteana
de Evidenta a Persoanei Braila, conform Anexei nr. 12 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.l3 - Se aproba, pentru anul2020, tarifele percepute de catre SpitalulJudetean de
Urgenta Braila, conform Anexei nr.l3 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.14 - Se aproba, pentru anul 2020, taxele sitarifele percepute de catre Spitalul de
Pneumoftiziologie Braila, conform Anexei nr. 14 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.l5 - Se aproba, pentru anul 2020, tarifele percepute de catre Biblioteca Judeteana
,, Panait lstrati" Braila, conform Anexei nr. 15 pafte integranta din prezenta hotarare.



Art.16 - Se aproba pentru anul 2020, tarifele percepute de catre Centrul Judetean
pentru Conseruarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, conform Anexei nr. 16 parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.17 - Se aproba, pentru anul 2020, tarifele percepute de Filarmonica " Lyra George
Cavadia " conform Anexei nr. 17 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.18 - Se aproba, pentru anul 2020, tarifele percepute de Muzeul Brailei "Carol I "
conform Anexei nr.l8 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.l9 - Din sumele incasate din inchirierea bunurilor din proprietate publica siprivata a
JudetuluiBraila, date in administrare, 50o/o se vireaza de catre titulariidreptuluide administrare,
ca venituri ale bugetului propriu al Judetului.

Art.20 - Taxele sitarifele reglementate de prezenta hotarare se aplica incepand cu data
de 01.01.2020.

Art.21 - De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 237/20.1 2.201 I :

Art.22 - 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 prezenteihotarari .

Art.23 - Prezenta hotarare va fi comunicata si adusa la cunostinta publica prin grija
compartimentuluiCancelarie siArhiva din cadrul DirectieiAdministratie Publica, Contencios.

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "Pentru". Nu este in sala domnul consilier judetean Vacu Catalin -Adrian. Nu
participa la vot doamna consilier judetean Draghincescu Simona. S-au abtinut de la vot domnii consilieri judeteni Sirbu Danut
si Capatana Marian. Au votat impotriva urmatorii domni consilieri judeteni: Chiru Laurentiu, Cortez Vasile, Da Ros Mario Spiridon,
Enuta lonel, Lungu Danut si Nechita Ovidiu.
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TARIFE
pentru servicii prestate de Muzeul Bra

Nr.
crt.

Denu m i re tarif/prestaf ie/bi let i ntrare m uzeu Tarif
lei

1. Tarif pentru intocmirea de expeftize de specialitate
in toate domeniile de activitate specifice Muzeului
Briilei "Carol l"

50,00

2. Bilet inclividual la toatel corpurile muzeului 10,00
3. Bilet pentru grupuri la toate corpurile muzeului 6,00
4. Bilet individual la un cr)rp al muzeulul 4,00
5 Bilet pentru qrupuri la un corp al muzeului 2,00
6. Tarif pentru ghidai in limba romAni 20,00
7. Tarif pe ntru fotoqrafiere 20,00
8 Tarif pentru filmare 30,00
9. Tarife pentru inchirierea cu ora a spafiilor aflate in

ad ministrarea institufiei, astfel:
- lmobilul din Piafa Traian nr. 3, Corpul A, B gi C;
- lmobilul din strada Belvedere nr. 1;
- lmobilul din strada Gridinii Publice nr. 208;
- lmobilul din strada Cetifii nr. 70;
- Casa Memoriali Fdnug Neagu din Comuna
Gridigtea jud. Briila;
- lmobilul din Strada Poloni nr.14;
- lmobilul din strada Aleea Parcului nr.14;
- lmobilul din strada Ana Aslan nr. 27.

parter 1,40 lei/mp/ord
etaj 0,80lei/mp/ori
mansardi 1,00 lei/mp/ori

6. Tarife reduse cu 50%
o pregcolari, elevi gi studenfi, Tn decursul anului gcolar
o militari

. pensionari

7. Gratuitdfi
o copiiinstitu{ionaliza[i
o p€rSo?ne cu dizabilitili
. angajalii Ministerului Culturii
o angajalii gi fogtii angajali din refeaua muzeelor din RomAnia



. posesorii de carduri ICOM

. angajatii lnstitutului Nafional de Cercetare in domeniul conservirii gi restauririi

. reptezentanlii mass-media
o toli elevii in perioada vacantelor gcolare

o veteranii de rizboi gi delinulii politici

o fundatiile constituite, conform legii, cu scopul de a intrefine, dezvolta gi ajuta
instituliile de culturd

. fundatiile care sus[in ac[iuni umanitare, social-culturale
o persosnele prevdzute in contractele de colaborare incheiate cu Muzeul Briilei

,,Carol !" gi alte institutii gi societifi comerciale. Gratuitdli previzute in cazul
manifestdrilor organizate de muzeu pentru promovarea patrimoniului propriu:

o lansdri de carte - activitatile sa fie cuprinse in Programul Minimal pe anul 2O2O sau
sa aiba Hotararea Consiliului de Administratie a Muzeului Brailei "Carol I "

o vernisaje de expozi[ie- activitatile sa fie cuprinse in Programul Minimal pe anul
2O2O sau sa aiba Hotararca Consiliului de Administratie a Muzeului Brailei "Carol
lu

o Noaptea muzeelor
o ultima duminicd a fiecirei luni


