
 
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

       HOTĂRÂREA NR.16/2014 
privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din 

competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2014 
 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 

Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al Direcţiei programe, prognoze, buget - finanţe, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 

Văzând: 
- adresele Arhitectului Șef, Serviciului Administrație Publică Locală, Relații Publice, 

ATOP, Compartimentului Administarea Monumentului Istoric Sarmizegetusa Regia- 
Grădiște de Munte,  înregistrate sub nr. 10351/ 12.12.2013, 

- adresa Serviciului Tehnic și Administrare Drumuri nr.10527/17.12.2013, 
- adresa Serviciului Autoritate Județeană de Transport nr. 10513/ 17.12.2013, 
- adresa Serviciului Domeniului Public și Privat nr.10415/16.12.2013, 
- adresa Bibliotecii Județene Ovid Densușianu Hunedoara nr. 2266/ 16.12.2013 , 
- adresa Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva nr.7071/16.12.2013, 7102 / 

17.12.2013, 
- adresa Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Hunedoara nr. 233/16.12.2013, 
- adresa Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara nr.1 

/4484 / 17.12.2013, 
- adresa Camerei Agricole Județene Hunedoara nr. 298/ 16.12.2013, 
- proces verbal nr.10625/ 2013 
In conformitate cu prevederile: 
- Art. 282 alin.(1), art.291, art.295 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 6 alin (2) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Art. 27 şi art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 91 alin (3) lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
 



           În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(3) lit.c și art. 97 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 – Se aprobă taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a  autorizaţiilor în 
domeniul construcţiilor din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei nr. 1 
la prezenta hotărâre. 
 Art. 2 – Se aprobă taxele pentru eliberarea avizelor şi acordurilor în domeniul drumurilor 
judeţene şi tarifele pentru efectuarea de transporturi în condiţiile depăşirii limitelor de greutate 
şi/sau gabarit pe drumurile judeţene din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, conform 
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 Art. 3 – Se aprobă alte taxe şi tarife asimilate impozitelor şi taxelor locale din 
competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta  
hotărâre. 

Art. 4 –  Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 – Compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara, instituţiile 

şi serviciile publice de interes judeţean, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art. 6 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Hunedoara şi se 

comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, 
ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
  
 
                                                                                           
               CONTRASEMNEAZĂ: 

           PREŞEDINTE,    SECRETAR  AL JUDEŢULUI, 
                  Mircea Ioan Moloţ                             Dan Daniel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva,  la 31 ianuarie  2014 



 
        Anexa nr.1 

                                                                                                  la Hotărârea nr.16/2014 
                                                                                          a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 

Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor, autorizaţiilor 
în domeniul construcţiilor 

 
 
  1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban:  
    - Suprafaţa terenurilor pentru care se solicită certificat - m² 

a)  Până la 150 inclusiv                           4,00lei 
b)  Între 151 şi 250 inclusiv                 5,00 lei 
c)  Între 251 şi 500 inclusiv                 7,00lei 
d)  Între 501 şi 750 inclusiv                 8,00 lei 
e)  Între 751 şi 1000 inclusiv                         12,00 lei 
f)  Peste 1000 pentru fiecare m² care depăşeşte 1000 m² 

           12,0 lei + 0,01  
lei/m²  

 
     - Pentru mediul rural, taxa pentru Certificatul de urbanism se reduce cu 50 % din taxa 
pentru mediul urban. 
 
  
 
  2. 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 panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor:  

6,00 lei pentru fiecare 
m² de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

   
  3. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care 
urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă, este egală cu 0,5 % din valoarea 
autorizată a lucrărilor de construcţii. 
 
 
  4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie, 
alta decât cele prevăzute în alt punct al prezentei anexe este egală cu 1 %, din valoarea 
autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. 
 
 
   5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile executate în vederea 
organizării de şantier necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate 
odată cu acestea, este de 3,0 % din valoarea autorizată a lucrărilor. 
 
 



   6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de 
corturi, căsuţe sau rulote ori, campinguri este de 2,0 % din valoarea autorizată a 
construcţiei. 
 
   7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală, a 
construcţiilor şi a amenajărilor este de 0,1 % din valoarea impozabilă a acestora. În cazul 
desfiinţării parţiale, cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită a 
clădirii supuse demolării. 
 
  8. Taxa pentru prelungirea certificatelor de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de 
construire este de 30,0 % din valoarea taxei iniţiale. 
 
    9. Taxa pentru eliberarea avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 
urbanism pentru documentaţii  de urbanism – Planuri urbanistice de detaliu este de 
13,00 lei. 
 
  10. Taxa pentru avizarea documentaţiei de către Comisia socio-economică de 
examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă 
mare din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, este de 300,00 lei. 
 
   11. Taxa pentru emiterea Avizului de oportunitate, întocmit de Arhitectul Șef și 
aprobat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, în vederea elaborării unei 
documentații de urbanism, în conformitate cu prevederile art.32 din Legea nr.350/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, este de 
13,00 lei. 
 
   12. În cazul lucrărilor de construire a clădirilor proprietate a persoanelor fizice, dacă 
valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire este 
mai mică decât valoarea impozabilă determinată  în condiţiile art. 251 alin(3) din Codul 
fiscal, taxa  se calculează prin aplicarea cotei de 1% sau redusă cu 50% după caz, asupra 
valorii impozabile, cuprinsă în tabelul de mai jos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
VALORILE  IMPOZABILE 

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată 
la clădiri, în cazul persoanelor fizice 

 
Valoarea impozabilă lei/ m² Nr. 

crt. 
 
Tipul clădirii Cu instalaţii de apă, 

canalizare, 
electrice şi încălzire 
(condiţii cumulative) 
 

Fără instalaţii de 
apă, 
canalizare, 
electricitate sau 
încălzire 

1. A.Clădire cu cadre din beton armat sau 
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau 
din orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic şi/sau chimic 

 
806 

 
478 

2. B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn, 
din piatră naturală, din cărămidă nearsă, 
din vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic 

 
 

219 

 
 

137 

3. C. Clădire – anexă cu cadre din beton 
armat sau cu pereţi exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

 
137 

 
123 

4. D. Clădire – anexă cu pereţii exteriori 
din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 
orice alte materiale nesupuse unui 
tratament terimic şi/sau chimic 

 
 

82 

 
 

54 

5. E. În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi/sau mansardă, 
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D 

75 % din suma care s-
ar aplica clădirii 

75 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

6. F. În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi/sau mansardă, 
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D 

50 % din suma care s-
ar aplica clădirii 

50 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 
 
  13. Taxa pentru verificarea şi avizarea documentaţiilor întocmite conform HGR nr. 
834/1991 cu modificările şi completările ulterioare, în scopul obţinerii certificatului de 
atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor 
comerciale cu capital de stat înfiinţate de către Guvernul Romăniei, Consiliul Judeţean şi 
Consiliile Locale: 
                       - pentru fiecare amplasament                                     330,00 lei 



 
 
   



Anexa nr. 2 
                                                                                                  la Hotărârea nr.16/2014 
                                                                                       a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 

Taxe pentru eliberarea avizelor şi acordurilor în domeniul drumurilor judeţene şi  
tarife pentru efectuarea de transporturi în condiţiile depăşirii limitelor de greutate şi/sau 
gabarit pe drumurile judeţene, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara  
 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea taxei Taxa Compartimentul 

0 1 2 3 
A. Taxa pentru eliberarea avizelor şi 

acordurilor în domeniul drumurilor 
judeţene 

 Serviciul Tehnic  și 
Administrare Drumuri  

1. Taxa pentru eliberarea acordului 
prealabil privind amplasarea unor 
obiective în zona drumurilor judeţene şi 
acces la drumurile judeţene  

  

 a) pentru persoane juridice 87 euro/document  
 b) pentru persoane fizice 21 euro/document  
2. Taxa pentru utilizarea temporară a 

suprafeţelor de teren din zona 
drumurilor judeţene 

euro/mp/lună  

 a) amplasare panouri publicitare 0,54  
 b) spaţii cu destinaţie comercială 

(chioşcuri, rulote, masă pentru desfacere 
produse alimentare şi nealimentare)  

 
0,32 

 

 c) accese la staţii distribuţie carburanţi, 
hoteluri, moteluri, depozite, spaţii 
comerciale, show-room, etc.  

 
0,32 

 

 d) locuri de parcare care deservesc 
obiective economice  

0,35  

3. Taxa pentru folosinţa în zona DJ- 
conducte de apă, canalizare, aburi şi 
alte produse neinflamabile, de gaze, 
ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi 
transportoare care traversează aerian 
drumurile 

euro/ml/lună  

3.1. Traversare aeriană    
 a. drum pietruit 0,57  
 b. drum modernizat 0,87  
3.2. Subtraversare    
 a. drum pietruit 0,39  
 b. drum modernizat 0,60  
3.3. Amplasare subterană în lungul drumului    
3.3.1
. 

În ampriză, în afara părţii carosabile 
 

  

    
 
 



0 1 2 3 
 a. drum pietruit 0,39  
 b. drum modernizat 0,60  
3.3.2
. 

Sub partea carosabilă   

 a. drum pietruit 0,66  
 b. drum modernizat 1,01  
3.3.3
. 

În zona de siguranţă   

 a. drum pietruit 0,31  
 b. drum modernizat 0,47  
3.4. Amplasare aeriană în lungul drumului   
3.4.1
. 

În ampriză   

 a. drum pietruit 1,54  
 b. drum modernizat 2,36  
3.4.2
. 

În zona de siguranţă   

 a. drum pietruit 1,1  
 b. drum modernizat 1,68  
3.5. Pe poduri şi podeţe   
3.5.1
. 

În canale tehnice 6,07  

3.5.2
. 

Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal 
tehnic 

9,44  

4. Taxa pentru folosinţă obiective în zona DJ- 
cabluri telefonice, TV 

euro/ml/lună  

4.1. Traversare aeriană 0,15  
4.2. Subtraversare   
 a. drum pietruit 0,20  
 b. drum modernizat 0,30  
4.3. Cablu subteran în lungul drumului   
4.3.1
. 

În ampriză, în afara părţii carosabile   

 a. drum pietruit 0,20  
 b. drum modernizat 0,30  
4.3.2
. 

Sub partea carosabilă   

 a. drum pietruit 0,26  
 b. drum modernizat 0,40  
4.3.3
. 

În zona de siguranţă   

 a. drum pietruit 0,10  
 b. drum modernizat 0,15  
4.4. Stâlpi de care este prins cablul aerian în lungul 

drumului 
euro/buc./lună  

4.4.1
. 

În ampriză, în afara părţii carosabile 0,90  

4.4.2
. 

În zona de siguranţă 0,70  

4.5. Pe poduri şi podeţe euro/ml/lună  
4.5.1
. 

În canale tehnice 1,30  

4.5.2
. 

Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal 
tehnic 

2,30  

5. Taxa pentru folosinţă obiective în zona DJ- euro/ha/an  



închiriere suprafeţe pentru valorificarea 
ierbii 

10 

B. Tarife pentru efectuarea de transporturi 
în condiţiile depăşirii limitelor de 
greutate şi/sau gabarit pe drumurile 
judeţene 
 
 
 

 Serviciul Autoritate 
Judeţeană de 
Transport 

    
    
1. Emitere autorizaţie specială,  traseu şi 

condiţii de parcurs 
20 euro/document  

2. Depăşirea masei totale maxime admise, 
indiferent de tipul suspensiilor, numărul de 
osii sau de roţi  

  

 Masă totală (tone) euro x km  
 16,1-20,0 0,20  
 20,1-25,0 0,25  
 25,1-30,0 0,30  
 30,1-35,0 0,35  
 35,1-40,0 0,40  
 40,1-45,0 0,45  
 45,1-50,0 0,50  
 50,1-55,0 0,55  
 55,1-60,0 1,20  
 peste 60,0 1,20 euro +0,10 

euro pentru fiecare 
0,1-5,0 tone peste 
masa totală maximă 
admisă 

 

euro x km 3. Depăşirea masei maxime admise pe axe 
indiferent de numărul de osii sau de roţi Suspens

ii pneu-
matice 
sau 
echiva-
lente 

Alte 
suspen
-sii 
decât 
pneu-
matice 
sau 
echiva-
lente 
 

 

 a. Axă simplă (tone) euroxkm  
 0,1-0,5 0,08 
 0,6-1,0 0,22 
 1,1-1,5 0,33 
 1,6-2,0 0,78 
 2,1-2,5 1,19 
 2,6-3,0 1,74 
 3,1-3,5 2,31 

Tarifele 
prevăzu
-te 
pentru 
suspens
ii 
pneuma
-tice x 
1,25 

 

 peste 3,5* 2,31 euro 
+ 1,0 
euro 
pentru 

Tarifele 
prevăzu
-te 
pentru 

 



fiecare 
0,1-0,5 

suspens
ii 
pneuma
-tice x 
1,50 

 b. Axă dublă (tone) euroxkm  
 0,1-0,5 0,20 
 0,6-1,0 0,27 
 1,1-2,0 0,55 
 2,1-3,0 0,82 
 3,1-4,0 1,10 
 4,1-5,0 1,44 
 5,1-6,0 

 
1,76 

Tarifele 
prevăzu
-te 
pentru 
suspens
ii 
pneuma
-tice x 
1,25 

 

    
 peste 6,0* 1,76 euro 

+ 1,5 
euro 
pentru 
fiecare 
0,1-1,0 

Tarifele 
prevăzu
-te 
pentru 
suspens
ii 
pneuma
ti-ce x 
1,30 

 

 c. Axă triplă (tone) euroxkm   
 0,1-0,5 0,30 
 0,6-1,0 0,36 
 1,1-2,0 0,53 
 2,1-3,0 0,88 
 3,1-4,0 1,22 
 4,1-5,0 1,56 
 5,1-6,0 1,95 
 6,1-7,0 2,35 

Tarifele 
prevăzu
te 
pentru 
suspens
ii 
pneuma
tice x 
1,25 

 

 peste 7,0* 2,35 euro 
+ 1,0 
euro 
pentru 
fiecare 
0,1-1,0 
tone 

Tarifele 
prevăzu
te 
pentru 
suspens
ii 
pneuma
ti-ce x  
1,50 

 

4. Depăşirea dimensiunilor maxime admise  euro x km  
 a. Lungime (metri)   
 Fiecare 0,01-1,0 0,03 euro + 0,05 

euro pentru fiecare 
0,01-1,0 metri 

 

 b. Lăţime (metri)   
 0,01-2,0 0,1 euro pentru 

fiecare 0,01-0,50 
metri 

 

 peste 2,0 0,40 euro + 0,50 
euro pentru fiecare 
0,01-0,50 metri 

 



 c. Înălţime (metri)   
 0,01-2,0 0,1 euro pentru 

fiecare 0,01-0,50 
metri 

 

 Peste 2,0 0,40 euro + 0,50 
euro pentru fiecare 
0,01-0,50 metri 

 

5. Recântărire, remăsurare sau estimare tarifare 
pentru depăşirea limitelor maxime admise 

20,0 euro/operaţie  

6. Cântărire la cerere 100,0 euro/operaţie  
7. Tarif pentru eliberarea licenței de traseu în 

vederea efectuării serviciului de transport 
public județean de persoane prin curse 
regulate speciale 

10 lei/lună  

8. Tarif pentru eliberarea unui duplicat al licenței 
de traseu pentru curse regulate speciale, 
ocazionată de pierderea, sustragerea, sau 
deteriorarea celei anterioare eliberate 

120 lei/dublicat  

9. Tarif pentru înlocuirea licenței de traseu pentru 
curse regulate speciale, ocazionată de 
schimbarea denumirii operatorului de transport 
sau a adresei sediului social al acestuia 

20% din tariful inițial 
perceput 

 

 
• Tarifele prevăzute  la punctele 2 şi 4, precum şi cele de la punctul 3 marcate cu „* ” se 

majorează cu 100% pentru vehiculele la care se constată lipsa autorizaţiei speciale de 
transport prevăzută la punctul 1. Constatarea se efectuează pe reţeaua drumurilor judeţene. 

 
• Taxele pentru eliberarea avizelor şi acordurilor în domeniul drumurilor judeţene precum şi 

tarifele pentru efectuarea de transporturi în condiţiile depăşirii limitelor de greutate şi/sau 
gabarit pe drumurile judeţene vor fi achitate în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de 
Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării. 

 
 



Anexa nr. 3 
                   la Hotărârea nr.16/2014 

              a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 
 
 

Alte taxe şi tarife  asimilate impozitelor şi taxelor locale 
din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Hunedoara, 

aferente anului 2014 
 

                                                                                                                         -lei -  
Nr. 
crt. 

Denumirea taxei Taxa 
( lei ) 

Direcţie/ 
Compartiment/ 
Instituţie 

A. Alte taxe  Direcţia 
administraţie 
publică locală 

1. Taxa pentru eliberarea unor copii de pe 
documente  

 

 a) format A4 0,50 lei/pagină 
 b) format A3 0,80 lei/pagină 
 c) format mai mare decat A3 1,00 lei/pagină 

Serviciul 
administraţie 
publică locală, relaţii 
publice, ATOP  

B. Tarife de garare autovehicule  Serviciul  
administrarea 
domeniului public şi 
privat 

1. Tarife pentru chirie garaj auto   
 a) spaţiu închis 245 lei/loc/lună  
 b) spaţiu deschis 122 lei/loc/lună  
Repartizarea costurilor s-a raportat pentru un număr total de 39 locuri garare, din care: 
- în spaţii închise    – 28 
- în spaţii deschise – 11 
 
C. Taxe pentru vizitarea monumentului istoric 

Sarmizegetusa Regia- Grădiștea de Munte 
 Compartiment 

administrarea 
monumentului 
istoric 
Sarmizegetusa 
Regia- Grădiștea 
de Munte 

1. Taxă vizitare 2,00 lei – 
elevi,studenți, 
pensionari 
5,00 lei - adulți 

 

2. Taxă filmare și fotografiere în scop 
comercial 

300,00 lei / oră  

3. Taxă de acces autoturisme pe Valea Albă 10,00 lei  



D. Taxa pentru servicii oferite de Biblioteca 
Judeţeană “Ovid Densuşianu” Hunedoara 
– Deva 
 

 Biblioteca 
Judeţeană “Ovid 
Densuşianu” 
Hunedoara - Deva 

 a) copii xerox A3 
b) copii xerox A3, față/verso 
c) copii xerox A4 
d) copii xerox A4, față/verso 

0,40 lei/pagină 
0,80 lei/pagină 
0,20 lei/pagină 
0,40 lei/pagină 

 

 e) copii legislaţie imprimantă – alb -negru 0,50 lei/pagină  
 f) copii legislaţie imprimantă -color 1,00 lei/pagină  
 g) copii pe dischetă 2,00 lei/bucată  
 h) copii pe C.D. 3,00 lei/bucată  
 i) scanare documente 0,50 lei/pagină  
 j)  permis intrare bibliotecă 7,00 lei/buc  
 k) c/v cheltuieli recuperare carte 

 
 
l) taxă împrumut interbibliotecar 

1,50 lei/somaţie 
sau proces 
verbal 
5,00 lei/colet 

 

E. Taxe pentru vizitarea muzeelor şi siturilor 
arheologice 

 Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane 
Hunedoara - Deva 

1. Expoziţia de Istorie Locală şi Etnografie Brad 2,00 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
10,00 lei – adulţi 

2. Complexul de Monumente de la Ţebea 2,00 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
10,00 lei – adulţi 

3. Casa Muzeu Avram Iancu de la Baia de Criş 2,00 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
10,00 lei – adulţi 

4. Complexul Memorial Aurel Vlaicu 2,00 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
10,00 lei – adulţi 

5. Secţia de Etnografie şi Artă populară Orăştie 2,00 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
10,00 lei – adulţi 

6. Magna Curia 2,00 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
10,00 lei – adulţi 

7. Secţia de Arheologie Sarmizegetusa 2,00 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
10,00 lei – adulţi 

 

8. Taxa de fotografiere 15,00 lei -  persoane fizice 
20,00 lei -  persoane juridice 

 



9. Tarife filmare 35,00 lei – persoane fizice 
50,00 lei – persoane juridice 

10 Tarif de urgență pentru întocmirea Rapoartelor 
de evaluare teoretică 

150,00 lei 

11 Tarife fotografiere documente 1,00 lei/pagină 
12 Tarif coală ierbar 5,00 lei 
13 Taxă ghidaj grupuri minim 15 persoane 50,00 lei 
14 Taxă închiriere audio-book și touch screen 50,00 lei 
15 Taxă fotocopiere documente 1,00 lei/pagină 
16 Tarif servicii cercetare arheologică : 

- supraveghere arheologică , 
- săpătură arheologică , 
 

50,00 lei/oră – personal de 
specialitate 
35,00 lei/oră – personal auxiliar 

17 Tarif întocmire Raport evaluare teoretică 20,00 lei/oră – personal de 
specialitate 

18 Tarif servicii întocmire studii istorice 50,00 lei/oră – personal de 
specialitate 
35,00 lei/oră – personal auxiliar 

    
    
    
F. Taxă şcolarizare 500 lei/curs/an Centrul Judeţean 

pentru 
Conservarea şi 
Promovarea 
Culturii 
Tradiţionale 
Hunedoara 

    
G. Taxă multiplicare document  

   
 

1,00 lei/pagină Direcţia Publică 
Comunitară de  
Evidenţă a 
Persoanelor 

  
 

 Taxă executare foto (pentru cărţile de 
identitate provizorii); 
   
 

10,00 lei  

 Taxă / formular pe linie de stare civilă şi 
evidenţa persoanelor; 
   
 

  4,00 lei  

 Taxă examinare și formulare propuneri dosar 
schimbare nume pe cale administrativă în 
regim de urgenţă (până la 7 zile lucrătoare); 
   
 

150,00 lei  

  



 Taxă examinare și avizare dosar transcriere a 
certificatelor/extraselor de stare civilă 
întocmite de cetăţenii români în străinătate în 
regim de urgenţă (până la 3 zile lucrătoare); 
   
 

100,00 lei  

 Taxă examinare și avizare  dosar rectificare 
acte de stare civilă la cererea persoanei 
interesate în regim de urgenţă (până la 5 zile 
lucrătoare); 

80,00 lei  

 Taxă examinare și avizare  dosar reconstituire 
sau întocmire ulterioară a unui act de stare 
civilă în regim de urgenţă (până la 7 zile 
lucrătoare); 

50,00 lei  

 Taxă soluţionare cereri şi dosare, pe linie de 
stare civilă, cu excepţia celor menţionate 
anterior (până la 10 zile lucrătoare); 

50,00 lei  

    

H.  
      

 Camera Agricolă 
Judeţeană 
Hunedoara 

1.    Servicii şi colaborări: 
- participare la târguri şi expoziţii; 

 
- organizare de loturi demonstrative şi ferme 

pilot; 
 
 
- popularizarea şi promovarea de produse şi 

tehnologii prin mijloace mass-media (ziare, 
reviste, radio-tv, etc); 

- elaborarea  şi multiplicarea de materiale 
informative : 

-                    - pe suport de hartie   
    

-                    - pe suport magnetic 
 
 
        

 

 
- 
 
- 10% din 
valoarea 
producției 
obținute 
- 400 lei/ apariție 
 
 
 
 
- 1,00 lei/ 

pagină 
- 10 lei/ CD 
 
 
 
 

 

2. Elaborare și monitorizare proiecte pentru 
accesare fonduri europene cu cofinanțare 
public prevăzute prin PNDR 2014-2020 

- proiecte pentru achizitii de utilaje 
             

- proiecte de dezvoltare fără construcții 
 

- cereri de plată 

3% din valoare 
 
 
3% din valoarea 
eligibilă 
4% din valoarea 
eligibilă 
 3% din valoarea 
tranșei de plată 

 



3.        Cursuri calificare producători agricoli 500 lei/curs  

 
 
Notă: 
       Momentul încasării tarifelor se stabilește prin decizie a conducerii instituției, în funcție de 
complexitatea serviciului oferit . 
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