
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._____/2022 
pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.328/2021 privind 
aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din 

competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2022 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
Având în vedere referatul de aprobare nr._____ /2022  la proiectul de hotărâre inițiat 

de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor; 
Văzând adresa Instituției Prefectului - Județul Hunedoara nr.830/2022, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Hunedoara cu nr. 1741/2022, adresa Teatrului Dramatic 
”Ion D.Sîrbu” Petroșani nr.122/24.02.2022, înregistrată la registratura Consiliului Județean 
Hunedoara cu nr._____/2022, adresa Direcției Arhitect Șef - Serviciul Avizare, Autorizare și 
Disciplina în Construcții din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean cu 
nr.4326/10.03.2022, precum și anunțul nr.      /        .2022; 

In conformitate cu prevederile: 
- Art. 457 alin (2), (3), (4), art.474, art.476 alin(1) , art. 484, art. 486, art.491 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art.69 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul Ministrului 
Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009, cu modificările și completările 
ulterioare și Normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001, privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul de elaborare și actualizare a 
documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice nr.233/2016, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Art. 16 alin (2), art. 20 alin (1) lit. b), art.  27 şi art.30 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 20 din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de 
spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat 
artistic, cu modificările și completările ulterioare; 

   Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.174/2021 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Hunedoara, precum și Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 
226/2021 privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani; 



           În baza art.87 alin.3, ale art.173 alin.1 lit.b și alin.3 lit.c, precum și ale art.182 alin.1 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 Art.I   Începând cu data prezentei, Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean  
Hunedoara nr.328/2021 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe 
asimilate acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 
2022, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 
 Art.II  (1) Începând cu data prezentei, Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean  
Hunedoara nr.328/2021 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe 
asimilate acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 
2022 se modifică și se înlocuiește cu  Anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 
 Art.III Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta. 
   Art.IV  Restul prevederilor Hotărârii nr.328/2021 privind aprobarea nivelului taxelor şi 
tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean 
Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2022 rămân neschimbate. 

Art.V  (1) Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Judeţului Hunedoara 
şi se va comunica  prin grija Serviciului administraţie publică locală și relaţii publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara: 

- Instituției Prefectului- Județul Hunedoara, 
- Direcției Programe, Prognoze , Buget ,Finanțe, 
- Arhitect Șef, Serviciul Avizare, Autorizare și Disciplina în Construcții, 
- Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat, Agenți Economici,  
-    Teatrului Dramatic ‚, I.D. Sîrbu’’ Petroșani 

   (2) Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile Legii nr.273/2006, privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 
  
 
                                                                                                      AVIZAT:   

          PREŞEDINTE,   SECRETAR  GENERAL  AL JUDEŢULUI, 
                  Laurențiu Nistor                                   Daniel Dan    
 
 
 
 
 
                     
 



   Anexa nr.1 
                                                                         la Proiectul de Hotărârea nr. ______/2022 

                                                                                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                            6,00 lei 
b)  Între 151 şi 250 inclusiv       7,00 lei 
c)  Între 251 şi 500 inclusiv       9,00 lei 
d)  Între 501 şi 750 inclusiv                12,00 lei 
e)  Între 751 şi 1000 inclusiv                14,00 lei 
f)  Peste 1000 m2 pentru fiecare m² care depăşeşte 1000 m²                   14,0 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 prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei 
pentru eliberarea certificatului de urbanism. 
    
  3. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidențială sau 
clădire- anexă  este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 

 
 
  4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele 
menționate la pct. 3, este egală cu 1 %, din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv 
valoarea instalaţiilor aferente. 

 
 
   5. Pentru taxele prevăzute la pct.3 și 4 stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de 
construcție se aplică următoarele reguli : 

 
                    - Taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de 
persoana care solicită autorizația și se plătește înainte de emiterea acesteia 
                    - Pentru taxa prevăzută la pct.3, valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate 
fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art.457 din Legea nr.227/2015, 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare : 

 
 
 
 



 
 
 

Nr. 
crt. 

 
                   Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă lei/ m² 

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 

 
1.000 

 
600 

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

 
 

300 

 
 

200 

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 

 
200 

 
175 

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 

 
 

125 

 
 

75 

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 în alte 
scopuri decât cel de locuință, 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 

 
 
              În cazul unei clădiri care are pereții exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii 
impozabile a clădirii se identifică în tabelul de mai sus, valoarea impozabilă corespunzătoare 
materialului cu ponderea cea mai mare. 
 
  6. Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30,00 % din cuantumul 
taxei pentru eliberarea autorizației iniţiale. 



   
   7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parțială, a unei construcţii este 
egală cu  0,1 % din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, 
aferentă părții desființate. 
    
  8.  Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în 
vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală 
cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier. 
 
   9. Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote 
ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție. 
 
   10. Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containăre, tonete, cabine, spații de 
expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și spațiile publice este 
de 8,00 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție. 
 
   11. Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și 
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările 
topografice,sondele de gaze, petrol și alte excavări se datoreazăde către titularii drepturilor de 
prospecțiune și explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor 
fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu o valoare de 15 lei. 
  
     12. Taxa pentru emiterea Avizului de oportunitate, întocmit de structura specilizată condusă 
de Arhitectul Șef și aprobat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, în vederea 
elaborării unei documentații de urbanism, în conformitate cu Normele de aplicare a  Legii 
nr.350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 
aprobate prin O.M.D.R.A.P. nr.233/2016 este de 50,00 lei. 
 
  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 
 
  14. Taxa pentru eliberarea avizului Arhitectului Șef din cadrul Consiliului Județean pentru 
documentații de urbanism Plan urbanistic de detaliu PUD se stabilește în valoare de 80,00 lei.  
 
  15.   Taxa pentru eliberarea avizului Arhitectului Șef din cadrul Consiliului Județean pentru 
documentații de urbanism Plan urbanistic zonal PUZ se stabilește în valoare de 100,00 lei.  
 
   16.  Regularizarea taxelor de emitere a autorizației de construire: 
               - În termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 
zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să 
depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al 
autorității administrației publice; 



                - Până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind 
valoarea lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al autorității administrației publice 
locale are obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție; 
               - Până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate a 
autorității administrației publice a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice 
diferență de taxă datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice diferență de taxă 
care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice locale. 
                                                                                              
                                                                                                         
                      AVIZAT: 

           PREŞEDINTE,    SECRETAR  GENERAL  AL JUDEŢULUI, 
                     Laurențiu Nistor                                                Daniel Dan    
 
 
 
                                                     
                                                                                                                        Întocmit, 
                                                                                                           Monenci Dorina Emilia 



                                                                                                                 Anexa nr.2                                                                                     
la  Proiectul de hotărâre nr.____/2022 

                             al Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 

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

aferente anului 2022 
 

 
                                                                                                                         -lei -  

Nr. 
crt. 

Denumirea taxei Taxa/Tarif 
( lei )(euro) 

Direcţie/ Compartiment/ 
Instituţie 

A. Alte taxe  Direcţia 
Administraţie Publică 

Locală 

1. Taxa pentru copiere documente:   Serviciul Administraţie 
Publică Locală și Relaţii 

Publice 
 a) format A4, alb- negru 0,60 lei/pagină 

 b) format A3, alb- negru 1,00 lei/pagină 

   

B.   Serviciul  Administrarea 
Domeniului Public şi 

Privat, Agenți Economici 

1. Tarife de garare autovehicule în imobilul  
”Garaje” din Deva, str.1 Decembrie 1918 nr.30                                                       
Tarife pentru chirie garaj auto 

  

 a) loc de garare autovehicule- în spaţiu închis 312,00 lei/loc de 
garare/lună 

 

 b) loc de garare autovehicule- în spaţiu deschis 153,00 lei/loc de 
garare/lună 

 

2. Tarif închiriere spațiu cu destinația echipament 
ATM 

Minim 100 
euro/lună/ATM 

 

3. Tarif închiriere spațiu cu destinația echipamente 
preparate băuturi calde nealcoolice 

Minim 50 euro/ 
lună/ echipament 

 

C.   Direcția Generală de 
Administrare 

Monumente și 
Promovare Turistică a 
Județului Hunedoara 

    

  CETĂȚILE DACICE DIN MUNȚII 
ȘUREANU 

  

 I. Taxe pentru vizitarea monumentului- Grădiștea 
de Munte- Sarmizegetusa Regia 

  



1. Taxă pentru vizitarea monumentului istoric  
Grădiștea de Munte-Sarmizegetusa Regia 

5,00 lei /persoană 
pentru copii, 

elevi,studenți și 
pensionari; 

15,00 lei / persoană 
pentru adulți 

 

2. Bilete gratuite pentru vizitarea monumentului 
istoric Grădiștea de Munte - Sarmizegetusa Regia 
pentru:  
- Copiii preșcolari până la vârsta de 7 ani; 
- Delegații oficiale;                                         
- Angajații rețelei muzeale, ai Ministerului Culturii și 
pentru pensionarii din rețeaua muzeală; 

0,00 lei/persoană  

 - Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, care au 
nevoi special sau cu handicap, precum și pentru 
persoana însoțitoare a copilului în vârstă de până 
la 18 ani cu handicap; 
- Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani cărora li 
se aplică măsuri sociale de protecție și pentru 
adulții cu handicap grav sau accentuat precum și 
pentru persoana care îi însoțește; 
- Pentru elevii și studenții cetățeni români din afara 
granițelor țării, bursieri ai statului roman; 
- Pentru posesorii de Card Euro 26 în fiecare zi de 
26 din fiecare lună; 
- Veterani, invalizi și văduve de razboi; 
- Pe bază de acorduri/parteneriate pe care 
DGAMPT le încheie cu alte instituții partenere; 
- Accesul tuturor persoanelor cu ocazia organizării 
’’Zilei Porților Deschise’’ și ’’Zilei Patrimoniului 
Mondial UNESCO’’ (16 Noiembrie) 

  

3. Taxă închiriere aparate ghidaj audio în            
limba română/engleză/franceză/germană/ 
maghiară         

 

20,00 lei /aparat/ 90 
minute 

 

4. Taxă filmare și/ sau fotografiere în scop comercial            300,00 lei/ora  

5. Taxă ghidaj în limba română/ engleză la cererea  
vizitatorilor;             

100,00 lei  

6. Produse de popularizare a sitului arheologic 
Sarmizegetusa Regia comercializate prin standuri 
proprii a căror valoare de achiziție este cuprinsă 
între 0 și 5 lei 

Adaos comercial 
între 

0 și 200% 

 

7. Produse de popularizare a sitului arheologic 
Sarmizegetusa Regia comercializate prin standuri 
proprii a căror valoare de achiziție este cuprinsă 
între 5,01 lei și 10 lei 

Adaos comercial 
între 

0 și 150% 

 

8. Produse de popularizare a sitului arheologic 
Sarmizegetusa Regia comercializate prin standuri 
proprii a căror valoare de achiziție este este mai 
mare de 10,01 

Adaos comercial 
între 

0 și 100% 

 



ll. Taxe pentru vizitarea monumentelor de la   
Costești- Cetățuie, Costești- Blidaru, Luncani- 
Piatra Roșie și Bănița 

  

1. Taxă pentru vizitarea monumentelor istorice 
Costești- Cetățuie, Costești- Blidaru, Luncani- 
Piatra Roșie și Bănița 

5,00 lei /persoană 
pentru copii, 

elevi,studenți și 
pensionari; 

10,00 lei / persoană 
pentru adulți 

 

2. Bilete gratuite pentru vizitarea monumentelor 
istorice Costești- Cetățuie, Costești- Blidaru, 
Luncani- Piatra Roșie și Bănița pentru: 
- Copiii preșcolari până la vârsta de 7 ani; 
- Delegații oficiale;                                    
- Angajații rețelei muzeale, ai Ministerului Culturii și 
pentru pensionarii din rețeaua muzeală ; 
- Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, care au 
nevoi speciale sau cu handicap, precum și pentru 
persoana însoțitoare a copilului în vârstă de până 
la 18 ani cu handicap ; 
- Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani cărora li 
se aplică măsuri sociale de protecție și pentru 
adulții cu handicap grav sau accentuat precum și 
pentru persoana care îi însoțește ; 
- Pentru elevii și studenții cetățeni români din afara 
granițelor țării, bursieri ai statului român ; 
- Pentru posesorii de Card Euro 26 în fiecare zi de 
26 din fiecare lună ; 
- Veterani , invalizi și văduve de razboi; 
- Pe bază de acorduri/parteneriate pe care 
DGAMPT le încheie cu alte instituții partenere; 
- Accesul tuturor persoanelor cu ocazia organizării 
’’Zilei Patrimoniului Mondial UNESCO’’ (16 
Noiembrie); 

0,00 lei/persoană  

3. Taxă închiriere aparate ghidaj audio în            
limba română/engleză/franceză/germană/ 
maghiară         

20,00 lei /aparat  

4. Taxă filmare și/ sau fotografiere în scop comercial            300,00 lei  

5. Taxă ghidaj în limba română/engleză la cererea 
vizitatorilor             

100,00 lei  

6. Produse de popularizare a siturilor arheologice 
Costești- Cetățuie, Costești- Blidaru, Luncani- 
Piatra Roșie și Bănița  comercializate prin standuri 
proprii a căror valoare de achiziție este cuprinsă 
între 0 și 5 lei 

Adaos comercial 
între 

0 și 200% 

 



7. Produse de popularizare a siturilor arheologice 
Costești- Cetățuie, Costești- Blidaru, Luncani- 
Piatra Roșie și Bănița  comercializate prin standuri 
proprii a căror valoare de achiziție este cuprinsă 
între 5,01 lei și 10 lei 

Adaos comercial 
între 

0 și 150% 

 

8. Produse de popularizare a siturilor arheologice 
Costești- Cetățuie, Costești- Blidaru, Luncani- 
Piatra Roșie și Bănița  comercializate prin standuri 
proprii a căror valoare de achiziție este mai mare 
de 10,01 

Adaos comercial 
între 

0 și 100% 

 

 Bilet comun pentru vizitarea Cetăților Dacice din 
Munții Șureanu: Grădiștea de Munte- 
Sarmizegetusa Regia, Costești- Cetățuie, Costești- 
Blidaru, Luncani- Piatra Roșie Bănița 
 *Valabilitate 1 an 

50 lei/persoană 
pentru adulți 

 

  COMPLEXUL DE MONUMENTE ȚEBEA   

I. Taxe pentru vizitarea complexului de 
monumente Țebea 
 

  

1. Taxă pentru vizitarea Complexului de Monumente 
Țebea 

5,00 lei /persoană 
pentru copii, 

elevi,studenți și 
pensionari; 

10,00 lei / persoană 
pentru adulți 

 



2. Bilete gratuite pentru vizitarea Complexului de 
Monumente Țebea: 
- Copiii preșcolari până la vârsta de 7 ani; 
- Delegații oficiale;                                    
- Angajații rețelei muzeale, ai Ministerului Culturii și 
pentru pensionarii din rețeaua muzeală ; 
- Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, care au 
nevoi speciale sau cu handicap, precum și pentru 
persoana însoțitoare a copilului în vârstă de până 
la 18 ani cu handicap ; 
- Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani cărora li 
se aplică măsuri sociale de protecție și pentru 
adulții cu handicap grav sau accentuat precum și 
pentru persoana care îi însoțește ; 
- Pentru elevii și studenții cetățeni români din afara 
granițelor țării, bursieri ai statului român ; 
- Pentru posesorii de Card Euro 26 în fiecare zi de 
26 din fiecare lună ; 
- Veterani , invalizi și văduve de razboi; 
- Pe bază de acorduri/parteneriate pe care 
DGAMPT le încheie cu alte instituții partenere; 
- Accesul tuturor persoanelor cu ocazia organizării 
„Serbării Naționale Țebea”; 

0,00 lei/persoană  

3. Taxă filmare și/ sau fotografiere în scop comercial            50,00 lei/oră  

4. Produse de popularizare a Complexului de 
Monumente Țebea comercializate prin standuri 
proprii a căror valoare de achiziție este cuprinsă 
între 0 și 5 lei 

Adaos comercial 
între 

0 și 200% 

 

5. Produse de popularizare a Complexului de 
Monumente Țebea comercializate prin standuri 
proprii a căror valoare de achiziție este cuprinsă 
între 5,01 și 10 lei 

Adaos comercial 
între 

0 și 150% 

 

6. Produse de popularizare a Complexului de 
Monumente Țebea comercializate prin standuri 
proprii a căror valoare de achiziție este mai mare 
de 10,01 

Adaos comercial 
între 

0 și 100% 

 

  CASA MUZEU AVRAM IANCU   

I. Taxe pentru vizitarea Casei Muzeu Avram Iancu 
din Baia de Criș 

  

1. Taxă pentru vizitarea Casei Muzeu Avram Iancu 
din Baia de Criș 

5,00 lei /persoană 
pentru copii, 

elevi,studenți și 
pensionari; 

10,00 lei / persoană 
pentru adulți 

 



2. Bilete gratuite pentru vizitarea Complexului de 
Monumente Țebea: 
- Copiii preșcolari până la vârsta de 7 ani; 
- Delegații oficiale;                                    
- Angajații rețelei muzeale, ai Ministerului Culturii și 
pentru pensionarii din rețeaua muzeală ; 
- Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, care au 
nevoi speciale sau cu handicap, precum și pentru 
persoana însoțitoare a copilului în vârstă de până 
la 18 ani cu handicap ; 
- Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani cărora li 
se aplică măsuri sociale de protecție și pentru 
adulții cu handicap grav sau accentuat precum și 
pentru persoana care îi însoțește ; 
- Pentru elevii și studenții cetățeni români din afara 
granițelor țării, bursieri ai statului român ; 
- Pentru posesorii de Card Euro 26 în fiecare zi de 
26 din fiecare lună ; 
- Veterani , invalizi și văduve de razboi; 
- Pe bază de acorduri/parteneriate pe care 
DGAMPT le încheie cu alte instituții partenere; 
- Accesul tuturor persoanelor cu ocazia organizării 
„Serbării Naționale Țebea”; 

0,00 lei/persoană  

3. Taxă filmare și/ sau fotografiere în scop comercial            50,00 lei/oră  

4. Produse de popularizare a Casei Muzeu Avram 
Iancu din Baia de Criș comercializate prin standuri 
proprii a căror valoare de achiziție este cuprinsă 
între 0 și 5 lei 

Adaos comercial 
între 

0 și 200% 

 

5. Produse de popularizare a Casei Muzeu Avram 
Iancu din Baia de Criș comercializate prin standuri 
proprii a căror valoare de achiziție este cuprinsă 
între 5,01 și 10 lei 

Adaos comercial 
între 

0 și 150% 

 

6. Produse de popularizare a Casei  Muzeu Avram 
Iancu din Baia de Criș comercializate prin standuri 
proprii a căror valoare de achiziție este mai mare 
de 10,01 

Adaos comercial 
între 

0 și 100% 

 

  CASA MEMORIALĂ DRĂGAN 
MUNTEAN 

  

I. Taxe pentru vizitarea Casei Memoriale Drăgan 
Muntean 

  

1. Taxă pentru vizitarea Casei Memoriale Drăgan 
Muntean 

5,00 lei /persoană 
pentru copii, 

elevi,studenți și 
pensionari; 

10,00 lei / persoană 
pentru adulți, 

 



2. Bilete gratuite pentru vizitarea Casei Memoriale 
Drăgan Muntean: 
- Copiii preșcolari până la vârsta de 7 ani; 
- Delegații oficiale;                                    
- Angajații rețelei muzeale, ai Ministerului Culturii și 
pentru pensionarii din rețeaua muzeală; 
- Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, care au 
nevoi speciale sau cu handicap, precum și pentru 
persoana însoțitoare a copilului în vârstă de până 
la 18 ani cu handicap; 
- Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani cărora li 
se aplică măsuri sociale de protecție și pentru 
adulții cu handicap grav sau accentuat precum și 
pentru persoana care îi însoțește; 
- Pentru elevii și studenții cetățeni români din afara 
granițelor țării, bursieri ai statului român ; 
- Pentru posesorii de Card Euro 26 în fiecare zi de 
26 din fiecare lună; 
- Veterani , invalizi și văduve de razboi; 
- Pe bază de acorduri/parteneriate pe care 
DGAMPT le încheie cu alte instituții partenere; 
- Accesul tuturor persoanelor cu ocazia organizării 
„Festivalul Pădurenilor Drăgan Muntean”; 

0,00 lei/persoană  

3. Taxă filmare și/ sau fotografiere în scop comercial            50,00 lei/oră  

4. Produse de popularizare a Casei Memoriale 
Drăgan Muntean comercializate prin standuri 
proprii a căror valoare de achiziție este cuprinsă 
între 0 și 5 lei 

Adaos comercial 
între 

0 și 200% 

 

5. Produse de popularizare a Casei  Memoriale 
Drăgan Muntean comercializate prin standuri 
proprii a căror valoare de achiziție este cuprinsă 
între 5,01 și 10 lei 

Adaos comercial 
între 

0 și 150% 

 

6. Produse de popularizare a Casei    Memoriale 
Drăgan Muntean comercializate prin standuri 
proprii a căror valoare de achiziție este mai mare 
de 10,01 

Adaos comercial 
între 

0 și 100% 

 

  EXPOZIȚIA ZESTREA APUSENILOR 
DIN VAȚA DE JOS 

  

I. Taxe pentru vizitarea expoziției Zestrea 
Apusenilor din Vața de Jos 

  

1. Taxe pentru vizitarea expoziției Zestrea Apusenilor 
din Vața de Jos 

5,00 lei /persoană 
pentru copii, 
elevi,studenți și 
pensionari; 
10,00 lei / persoană 
pentru adulți, 

 



2. Bilete gratuite pentru vizitarea expoziției Zestrea 
Apusenilor din Vața de Jos: 
- Copiii preșcolari până la vârsta de 7 ani; 
- Delegații oficiale;                                    
- Angajații rețelei muzeale, ai Ministerului Culturii și 
pentru pensionarii din rețeaua muzeală; 
- Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, care au 
nevoi speciale sau cu handicap, precum și pentru 
persoana însoțitoare a copilului în vârstă de până 
la 18 ani cu handicap; 
- Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani cărora li 
se aplică măsuri sociale de protecție și pentru 
adulții cu handicap grav sau accentuat precum și 
pentru persoana care îi însoțește; 
- Pentru elevii și studenții cetățeni români din afara 
granițelor țării, bursieri ai statului român ; 
- Pentru posesorii de Card Euro 26 în fiecare zi de 
26 din fiecare lună; 
- Veterani , invalizi și văduve de razboi; 
- Pe bază de acorduri/parteneriate pe care 
DGAMPT le încheie cu alte instituții partenere; 
- Accesul tuturor persoanelor cu ocazia organizării 
„Ziua Universală a Iei” (24 iunie); 

0,00 
lei/persoană 

 

3. Taxă filmare și/ sau fotografiere în scop comercial            50,00 lei/oră  

4. Produse de popularizare a expoziției Zestrea 
Apusenilor din Vața de Jos comercializate prin 
standuri proprii a căror valoare de achiziție este 
cuprinsă între 0 și 5 lei 

Adaos comercial 
între 

0 și 200% 

 

5. Produse de popularizare a expoziției Zestrea 
Apusenilor din Vața de Jos comercializate prin 
standuri proprii a căror valoare de achiziție este 
cuprinsă între 5,01 lei si 10 lei 

Adaos comercial 
între 

0 și 150% 

 

6. Produse de popularizare a expoziției Zestrea 
Apusenilor din Vața de Jos comercializate prin 
standuri proprii a căror valoare de achiziție este 
mai mare de 10,01 

Adaos comercial 
între 

0 și 100% 

 

  GALERIA NAȚIONALĂ DE ARTĂ ‟‟ 
FORMA‟‟ 

  

I. Tarife pentru desfășurarea activităților 
culturale și închirierea Sălii de expoziție 
‟‟FORMA ‟‟ 

  

1. Expoziții ale artiștilor- membrii ai U.A.P. din 
România 

50,00 lei/ 
expoziție 

 

2. Expoziții ale artiștilor care nu sunt membrii ai unei 
uniuni de creație, cu statut de utilitate publică 
recunoscut 

150,00 lei/expoziție  

3. Organizare de evenimente culturale și de artă 100,00 lei/ 
eveniment 

 

4. Lansare de carte 100,00 lei/ 
eveniment 

 



5. Organizarea de întâlniri culturale 100,00 lei/ 
eveniment 

 

6. Seminarii cu tematică culturală, ateliere culturale 
deschise, și alte activități similare 

100,00 lei/ 
eveniment 

 

7. Mese rotunde pe teme de cultură și alte activități 
similare 

100,00 lei/ 
eveniment 

 

 Lansare de carte/ Organizare de întâlniri culturale/ 
Seminarii cu tematică culturală/ Ateliere culturale 
deschise sau alte tipuri de evenimente specifice 
organizate de o instituție/ serviciu/ direcție aflat în 
subordinea  Consiliului Județean Hunedoara  

gratuit  

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

 Biblioteca Judeţeană 
“Ovid Densuşianu” 
Hunedoara - Deva 

 c/v cheltuieli recuperare carte 
 
 
copii xerox A3, alb/negru 
copii xerox A3, față/verso,alb/negru 
copii xerox A3, color 
copii xerox A3, față/verso/color 
copii xerox A4, alb/negru 
copii xerox A4, față/verso alb-negru 
copii xerox A4, color 
copii xerox A4, față/verso,color 

2,00 lei/înștiințare 
restituire sau 
proces verbal 
0,40 lei/pagină 
0,80 lei/pagină 
1,00 lei/pagină 
2,00 lei/pagină 
0,20 lei/pagină 
0,40 lei/pagină 
0,50 lei/pagină 
1,00 lei/pagină 

 

 listare imprimantă – color A3 
listare imprimantă- color A3 față/verso 
listare imprimantă A3 alb-negru 
listare imprimantă A3 alb-negru față/verso 

2,00 lei/pagină 
4,00 lei/pagină 
0,40 lei/pagină 
0,80 lei/pagină 

 

 listare imprimantă –color  A4 
listare imprimantă- color A4 față/verso 
listare imprimantă- alb/negru A4 
listare imprimantă- alb/negru A4 față/verso 

1,00 lei/pagină 
2,00 lei/pagină 
0,50 lei/pagină 
1,00 lei/pagină 

 

 copii pe CD 3,00 lei/bucată  
 scanare documente 0,50 lei/pagină  
 permis intrare bibliotecă 7,00 lei/bucată  
 taxă împrumut interbibliotecar 15,00 lei/colet  
    



 

E. Taxe pentru vizitarea muzeelor şi siturilor 
arheologice 

 Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane  Deva 

1. Expoziţia de Istorie Locală şi Etnografie Brad 2,00 lei - elevi, studenți, pensionari, și persoane 
adulte cu handicap mediu și ușor 
10,00 lei – adulţi 
Copilul cu handicap precum și persoana care îl 
însoțește beneficiază de gratuitate 
Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum 
și persoana care îl însoțește beneficiază de 
gratuitate 

2. Complexul de Monumente de la Ţebea 2,00 lei - elevi, studenți, pensionari, și persoane 
adulte cu handicap mediu și ușor 
10,00 lei – adulţi 
Copilul cu handicap precum și persoana care îl 
însoțește beneficiază de gratuitate 
Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum 
și persoana care îl însoțește beneficiază de 
gratuitate 

3. Casa Muzeu Avram Iancu de la Baia de Criş 2,00 lei - elevi, studenți, pensionari, și persoane 
adulte cu handicap mediu și ușor 
10,00 lei – adulţi 
Copilul cu handicap precum și persoana care îl 
însoțește beneficiază de gratuitate 
Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum 
și persoana care îl însoțește beneficiază de 
gratuitate 

4. Casa Memorială Drăgan Muntean 2,00 lei - elevi, studenți, pensionari, și persoane 
adulte cu handicap mediu și ușor 
10,00 lei – adulţi 
Copilul cu handicap precum și persoana care îl 
însoțește beneficiază de gratuitate 
Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum 
și persoana care îl însoțește beneficiază de 
gratuitate 

5. Complexul Memorial Aurel Vlaicu 2,00 lei - elevi, studenți, pensionari, și persoane 
adulte cu handicap mediu și ușor 
10,00 lei – adulţi 
Copilul cu handicap precum și persoana care îl 
însoțește beneficiază de gratuitate 
Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum 
și persoana care îl însoțește beneficiază de 
gratuitate 

6. Secţia de Etnografie şi Artă Populară Orăştie 2,00 lei - elevi, studenți, pensionari, și persoane 
adulte cu handicap mediu și ușor 
10,00 lei – adulţi 
Copilul cu handicap precum și persoana care îl 
însoțește beneficiază de gratuitate 
Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum 
și persoana care îl însoțește beneficiază de 
gratuitate 



7. Magna Curia 4,00 lei - elevi, studenți, pensionari, și persoane 
adulte cu handicap mediu și ușor 
20,00 lei – adulţi 
Copilul cu handicap precum și persoana care îl 
însoțește beneficiază de gratuitate 
Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum 
și persoana care îl însoțește beneficiază de 
gratuitate 

8. Secţia de Arheologie Sarmizegetusa 4,00 lei - elevi, studenți, pensionari, și persoane 
adulte cu handicap mediu și ușor 
14,00 lei – adulţi 
Copilul cu handicap precum și persoana care îl 
însoțește beneficiază de gratuitate 
Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum 
și persoana care îl însoțește beneficiază de 
gratuitate 

 

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

 

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

11. Tarif de urgență pentru întocmirea Rapoartelor de 
evaluare teoretică 

150,00 lei 

12. Tarife fotografiere documente 2,00 lei/pagină 

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 2,00 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 - 30,00 lei/oră – personal de specialitate 

18. Tarif servicii întocmire studii istorice,de conservare 
și alte tipuri de studii 

- 50,00 lei/oră – personal de specialitate 
- 30,00 lei/oră – personal auxiliar 

    
19. Taxă închiriere spațiu expozițional - 25,00 lei/oră  
    
    
    



 

20. „ Bilet unic de vizitare ” valabil începând cu anul 
2021 pentru următoarele obiective :  
 - Expoziția de Istorie Locală și Etnografie   Brad ; 
- Complexul de Monumente de la Țebea ; 
 - Casa Muzeu Avram Iancu de la Baia de Criș  
 - Complexul Memorial Aurel Vlaicu ; 
 - Secția de Etnografie și Artă Populară Orăștie; 
 - Casa Memorială Drăgan Muntean 
 - Palatul “ Magna Curia ”                               
 - Secția de Arheologie Sarmizegetusa 
 

- 50,00 lei/ 
persoană 
adultă 

 

21. Produse de popularizare a patrimoniului muzeal 
prin standuri proprii a căror valoare de achiziție 
este cuprinsă între 0 și 5 lei 

Adaos 
comercial între 
0 și 200% 

 

22. Produse de popularizare a patrimoniului muzeal 
prin standuri proprii a căror valoare de achiziție 
este cuprinsă între 5,01 lei și 10 lei 

Adaos 
comercial între 
0 și 150% 

 

23. Produse de popularizare a patrimoniului muzeal 
prin standuri proprii a căror valoare de achiziție 
este mai mare de 10,01 lei 

Adaos comercial    
între 0 și 100% 

 

F.   Centrul de Cultură și 
Artă al Judeţului 
Hunedoara 

1. Taxă școlară arte plastice și decorative 
 

500,00 lei  

2. Taxă școlară canto muzică ușoară 600,00 lei  

3. Taxă școlară canto muzică populară 700,00 lei  

4. Taxă școlară pian,orgă, chitară, acordeon 700,00 lei  

5. Taxă școlară instrumente de suflat 800,00 lei  

6. Tarif bilete spectacol cu durata de 3 ore 30,00 lei / bilet 
pentru adulți 

 

7. Tarif bilete spectacol cu durata de 2 ore 20,00 lei / bilet 
pentru adulți 

 

8. Tarif bilete spectacol cu durata de 3 ore  10,00 lei/bilet 
pentru elevi și 
pensionari 

 

9. Tarif bilete spectacol cu durata de 2 ore 5,00 lei/bilet pentru 
elevi și pensionari 

 



G.   
 

 Direcţia Publică 
Comunitară de  
Evidenţă a Persoanelor 
Hunedoara 

1. Taxă multiplicare document  
   
 

1,00 lei/pagină  

2. Taxă furnizare date  10,00 lei/persoană  

3. Taxă executare foto (pentru cărţile de identitate 
provizorii); 
   
 

10,00 lei  

4. Taxă examinare documente în vederea eliberarii 
certificatului privind domiciliul înregistrat în 
Registrul Național de Evidență a Persoanelor 

20,00 lei  

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

250,00 lei  

6. 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); 
   

200,00 lei  

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

200,00 lei  

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

150,00 lei  

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

150,00 lei  

10. Taxă formular pe linie de stare civilă 5,00 lei  

H.   Teatrul de Artă Deva 

1. Tarif închiriere  
- Sala mare 

20% din încasări, 
dar nu mai puțin de 
750,00 lei/ oră 

 

2. Tarif vizitare clădirea Teatrului  5,00 lei/persoană  

  



3. Tarif executare fotografii în interiorul Teatrului 100,00 lei/oră  

4. Tarif abonament premium 300,00 lei/ persoană  

5. Tarif abonament standard: 
- Adulți 
 
- Copii 

 
150,00 

lei/persoană 
50,00 

lei/persoană 

 

6. Tarif bilete pentru premieră 30,00 
lei/persoană 

15,00 
lei/persoană 

elevi pensionari 
și studenți 

 

7. Tarif bilete pentru producțiile proprii 20,00 lei/ 
persoană 
10,00 lei/ 

persoană elevi, 
pensionari și 

studenți 

 

8. Tarif bilete pentru spectacolele de copii 10,00 
lei/persoană 

însoțitori 

 

9. Tarif închiriere spațiu ATM 100 euro/lună  

I.   Teatrul Dramatic 
„‟I. D. Sîrbu‟‟      

Petroșani 

1. Tarif bilete pentru spectacolele de copii - 8,00 
lei/bilet/copil 

 

 

2. Tarif bilete pentru spectacole la care participă grupuri 
organizate (minim 10 persoane) 

- 10,00 lei/ bilet   

3. Tarif bilete pentru spectacole - 10,00 lei/ elevi, 
studenți, 
pensionari 
(excepție 
premieră) 

 

4. Tarif bilete 50,00 lei/bilet  

5.  Tarif bilete Loja oficială 35,00 lei/ bilet  



6. Tarif bilete categoria I- a Premieră 30,00 lei/ bilet  

7. Tarif bilete categoria I- a Alte spectacole 25,00 lei/ bilet  

8. Tarif bilete categoria II- a  20,00 lei/ bilet  

9. Tarif bilete de favoare 5,00 lei/ bilet  

10. Abonament  V.I.P. 300,00 lei  

11. Abonament Premiere 250,00 lei  

12. Abonament Clasic 200,00 lei  

13. Prestări servicii culturale și educativ- științifice ce se  
vor desfășura în Sala Mare 

20% din încasări, 
dar nu mai puțin de 

650,00 lei/ oră 

 

14. Prestări servicii culturale și educativ- științifice ce se  
vor desfășura în Sala Studio 

15%din încasări, dar 
nu mai puțin de 
350,00 lei/ oră 

 

15. Prestări servicii culturale și educativ- științifice ce se  
vor desfășura în Foaierul teatrului 

15%din încasări, dar 
nu mai puțin de 
250,00 lei/ oră 

 

16. Tarife pentru alte activități în interiorul teatrului 25,00 lei/ oră  

17. Tarif de închiriere spațiu pentru amplasare 
echipamente telefonie mobilă 

600 euro/lună  

18. Publicații teatru 5,00 lei/buc  

19. Tarif de închiriere spațiu ATM 100 euro/lună  

 Notă : 
- Bilete de favoare – bilete la spectacole destinate angajaților instituției. 
 -Abonament V.I.P. – posesorul acestuia are acces la toate spectacolele din repertoriul teatrului însoțit de o 
persoană/ valabil o stagiune. 
 -Abonament Premiere- Posesorul acestuia are acces la spectacolele teatrului în ziua premierei însoțit de o 
persoană/ valabil o stagiune. 
 -Abonament Clasic- Posesorul acestuia are acces la câte o reprezentație din fiecare spectacol aflat în repertoriul 
teatrului, mai puțin în ziua premierei acesteia însoțit de o persoană/ valabil o stagiune. 
 



 
Î. 

  Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie 
Geoagiu 

1. Tarif  închiriere 2,00 lei/ 
mp/locuință 

 

NOTĂ: Cursul la care se va face paritatea în lei a tarifelor de închiriere propuse mai sus este cursul BNR din ziua 
în care se efectuează plata. 

 
     

    

                                                                                                    
                       AVIZAT: 

     PREŞEDINTE,    SECRETAR  GENERAL  AL JUDEŢULUI, 
              Laurențiu Nistor                                               Daniel Dan    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Întocmit, 
                                                                                                                                 Monenci Dorina Emilia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


