
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2020 

 
Consiliul Judeţean Cluj întrunit în ședință ordinară, 
Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 43326 din 4.12.2019 la Proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 4/2020 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2020, 
propus de domnul Alin Tișe-Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, însoţit de Raportul  
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu 
nr. 43326/2019 şi de Avizul cu nr. 43326/12.02.2020 emis de Comisia de specialitate nr. 2; 

Luând în considerare:  
➢ adresa Direcției Județeană de Evidența a Persoanelor Cluj cu nr. 38180/22.10.2019; 
➢ nota internă a Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului cu nr. 

40804/13.11.2019;  
➢ nota internă a Direcției Administrație și Relații Publice cu nr. 34790/9.10.2019; 
➢ notele interne ale Direcţiei Juridice cu nr. 34730/26.09.2019, 40814/14.11.2019 și 

40814/15.11.2019; 
➢ nota internă a Direcţiei de Administrare şi Exploatare a Stadionului Cluj Arena- cu nr. 

32211/23.10.2019; 
➢ nota internă a Serviciului Centrul Național de Informare Turistică  Cluj cu nr.  

35692/7.10.2019; 
Luând în considerare prevederile:  
➢ art. 2, ale art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3) și ale art. 64 - 65 din Legea privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ art. 141 - 155, ale art. 221 și ale art. 226 din Regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Cluj nr. 143/2016; 

În conformitate cu prevederile:   
➢ art.  84 alin. (5), ale art. 87 alin. (3) și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. c),  

alin. (5) și alin. (6) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

➢ art. 20 alin. (1), ale art. 27, ale art. 67 alin. (1) lit b), ale art. 30 şi ale art. 68 din Legea 
privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

➢ Legii privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003, 
republicată; 

➢ Legii privind Codul fiscal nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;  
➢ Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii nr. 50/1991, 

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
➢ Legii privind amenajarea teritoriului şi urbanismul nr. 350/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
➢ Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public nr. 544/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
➢ Legii cu privire la actele de stare civilă nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
➢ Legii arhivelor nr. 16/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
➢ Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 

reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare  

➢ Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

➢ Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 



➢ art. 25 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și 
completările ulterioare; 

➢ art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor 
terenuri deţinute de societăţi comerciale cu capital de stat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

➢ Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

➢ Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
cu modificările și completările ulterioare;  

➢ Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1854/2017 pentru aprobarea unor tarife 
aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.;  

➢ Ordinului Ministrului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii 
Liberale nr. 1096/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
acreditarea centrelor nationale de informare și promovare turistică; 

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 și 
art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 
 h o t ă r ă ş t e: 

 
              Art. 1. Se aprobă taxele şi tarifele pentru anul fiscal 2020, cuprinse în anexele nr. 1 - 9 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             
              Art. 2. La data de la care prevederile prezentei hotărâri produce efecte, se abrogă 
Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 4/2019 privind  aprobarea taxelor şi tarifelor pentru 
anul fiscal 2019. 
 

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane; 
Direcţia Juridică; Direcția Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; Direcţia de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al Județului Cluj; Direcția de Administrare și Exploatare a 
Stadionului Cluj Arena;  Serviciul Relaţii Publice; Serviciul Centrul Național de Informare și 
Promovare turistică și Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor  Cluj. 

 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al  

judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; 
Direcţiei Juridice; Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; Direcţiei de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al Județului Cluj; Direcţiei de Administrare şi Exploatare a 
Stadionului Cluj Arena; Serviciului Relaţii Publice; Serviciului Centrul Național de Informare și 
Promovare turistică; Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor  Cluj,  precum şi către 
Prefectul Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului 
Judeţean Cluj şi pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”. 

 
                                                Contrasemnează: 
                   PREŞEDINTE                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                       Alin  Tişe                                                                          Simona Gaci 
   
Nr. 14 din 20 februarie 2020 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 36 voturi “pentru”, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi 
necesară. Din totalul celor 36 de consilieri judeţeni în funcţie și-au înregistrat prezența la ședință toți consilieri județeni în funcție. 

http://www.cjcluj.ro/

