
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

                                      
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute 
în anul 2022 de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud 

şi instituţiile subordonate  
 
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în data 

de 16.12.2021, în prezenţa președintelui și a 30 de consilieri judeţeni; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.VIII/28251/09.12.2021 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud; 
- raportul comun nr.I/28255/09.12.2021 al Direcţiei economice, Direcției 

investiții, drumuri județene, Direcției juridice, administrație locală și structurii 
Arhitect șef din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud; 

- adresa nr.IIB/21090/23.09.2021 a Biroului relații publice, IT din cadrul 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 

- adresa nr.IIIBa/21091/23.09.2021 a Direcției investiții, drumuri 
județene din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 

- adresa nr.2048/24.09.2021 a Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, 
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/21708/24.09.2021; 

- adresa nr.2926/01.10.2021 a Centrului Județean pentru Cultură 
Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu 
nr.I/22196/01.10.2021; 

- adresa nr.IVAb/21091/08.10.2021 a Biroului mediu, transport județean 
din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 

- adresa nr.10705/13.10.2021 a Spitalului Județean de Urgență Bistrița, 
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/23087/13.10.2021; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată; 

- prevederile art.20 alin.(1) lit.b), art.30, art.67 şi art.68 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- prevederile art.484, alin.(1)-(3) și art.485 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

-  prevederile art.84 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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- prevederile art.9 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.29 din Legea nr.16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.190 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.22 și art.24 din Legea nr.311/2003 - Legea muzeelor și 
colecțiilor publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art.22, art.46 alin.(1), alin.(2), lit.b), alin.(9)-(10) și art.47 
alin.(7), alin.(9) și alin.(10), lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Titlului IX, cap.VIII, pct.161-163 din Anexa la Hotărârea 
Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- prevederile art.2 din Anexa la Ordinul ministrului educației naționale 
nr.5154/2021 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar;  

- procesul-verbal nr. IIA/28227 din 09.12.2021 al Serviciului resurse 
umane, organizare, relația cu consiliul județean din cadrul Consiliului 
Judeţean Bistriţa-Năsăud; 

- avizul nr.IA/28958 din 15.12.2021 al Comisiei economice; 
- avizul nr.IA/29046 din 15.12.2021 al Comisiei de administrație; 
- avizul nr.IA/28997 din 15.12.2021 al Comisiei de sănătate, cultură, 

tineret și sport; 
- avizul nr.IA/29112 din 15.12.2021 al Comisiei de urbanism. 

 
 În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b) şi d), alin.(3) lit.c), alin.(6) 
lit.b), art.182 alin.(1) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.c) şi art.196 alin.(1) 
lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se stabilește cuantumul taxelor speciale percepute în anul 2022 
de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, conform Anexei nr.1 la prezenta 
hotărâre.  
 Art.2 Se stabilește cuantumul taxelor speciale și a tarifelor percepute în 
anul 2022 de Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, conform 
Anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 
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 Art.3 Se aprobă Regulamentul privind stabilirea taxelor speciale 
percepute în anul 2022 de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud și instituțiile 
subordonate Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru funcționarea de 
servicii publice locale, conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 
 Art.4 Se stabilește cuantumul tarifelor percepute de Consiliul Judeţean 
Bistriţa-Năsăud în anul 2022, pentru eliberarea licenţelor de traseu, în 
vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate, potrivit Anexei nr.4 la prezenta hotărâre. 
 Art.5 Se stabilește cuantumul tarifelor pentru identificarea și eliberarea 
de copii ale documentelor create și gestionate de Consiliul Judeţean Bistriţa-
Năsăud, pentru anul 2022, potrivit Anexei nr.5 la prezenta hotărâre. 
 Art.6 Se stabilește cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate de 
către Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud în anul 2022, potrivit Anexei nr.6 la 
prezenta hotărâre. 

Art.7 Se stabilește cuantumul tarifelor percepute în anul 2022 de către 
Spitalul Județean de Urgență Bistrița pentru servicii medicale prestate la 
cerere, conform Anexei nr.7. 

Art.8 Anexele nr.1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.9 Se mandatează Consiliile de administrație din cadrul instituțiilor 

de învățământ special să aprobe cuantumul tarifelor aferente serviciilor 
prestate, conform legislației în vigoare, pentru anul 2022. 

Art.10 (1) Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Consiliului Judeţean 
Bistriţa-Năsăud şi se afișează la sediul instituției. 

(2) Orice persoană interesată poate face contestaţie împotriva prezentei 
hotărâri în termen de 15 zile de la data afişării sau a publicării acesteia. 
Contestaţia se depune la registratura Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud. 

Art.11 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 
ianuarie 2022. 

Art.12 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: 
a) Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.146/2020 privind 

stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute în anul 2021 de Consiliul 
Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate. 

b) Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.80/2021 pentru 
completarea Anexei nr.8 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud 
nr.146/2020 privind stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute în anul 
2021 de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate. 

Art.13 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi 
„pentru”. 

Art.14 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Direcţia economică, Direcţia juridică, administraţie locală, 
Direcţia investiții, drumuri județene, structura Arhitect șef din cadrul 
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud și instituțiile subordonate la care se face 
referire în prezenta hotărâre. 
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Art.15 Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul resurse 
umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu: 

- Direcţia economică; 
- Direcţia investiții, drumuri județene; 

 - Arhitect șef; 
 - Direcţia juridică, administraţie locală; 

- Centrul Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud; 
- Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud; 
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa; 

 - Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.1 Bistriţa; 
 - Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.2 Bistriţa; 

- Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Lacrima‟ Unirea; 
- Școala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistriţa; 

 - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 

 
PREŞEDINTE,                                     Contrasemnează: 

  EMIL RADU MOLDOVAN        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                              ALEXANDRINA-CRINA BORȘ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 189 
Din 16.12.2021 
B.D.F./O.I.C./S.G.C./3 ex.  
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