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CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, elaborarea Proiectului de 
hotărâre privind propunerea de aprobare a tarifelor pentru unele servicii de interes judeţean 
pentru anul fiscal 2018.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare 
de recomandare privind Proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a tarifelor 
pentru unele servicii de interes judeţean pentru anul fiscal 2018,

Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, dl. Călin - 
Ionel Dobra, înregistrată cu nr. 21538/07.11.2017 şi Raportul nr. 21539/07.11.2017 al Direcţiei 
Generale Economică, Informatizare -  Birou Venituri prin care se propune aprobarea tarifelor pentru 
unele servicii de interes judeţean pentru anul fiscal 2018,

Propunerile, sugestiile şi opiniile se vor depune la Registratura generală a Consiliului 
Judeţean Timiş, sau se vor transmite pe e-mail mirela.ursu@cjtimis.ro, până la data de 8 decembrie 
2017, în atenţia d-nei Mirela Ursu, şef birou venituri în cadrul Direcţiei Generale Economică, 
Informatizare.

Prezentul anunţ a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1 şi alin. 4 din 
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

Alăturat vă anexăm textul integral al proiectului de hotărâre:

DIRECTOR EXECUTIV,
Doina-Adriana TĂRÎLĂ

CONSILIER SUPERIOR,
Bogdan NĂDĂŞTEAN
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judeţean

în anul fiscal 2018

Consiliul Judeţean Timiş,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 21538/07.11.2017 iniţiată de Preşedintele 

Consiliului Judeţean Timiş domnul Călin Ionel Dobra precum şi Raportul Direcţiei Generale 
Economică şi Informatizare, Biroul Venituri nr. 21539/07.11.2017, prin care se propune 
aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judeţean în anul fiscal 2018,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Ordonanţei 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, şi Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.287/2009 privind Codul civil cu 
modificările şi completările ulterioare

În temeiul prevederilor art.91 alin(1) lit.c) şi art. 97 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre 
aprobare prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1- (1) Se aprobă tarifele pentru unele servicii de interes judeţean pentru anul 
fiscal 2018, prevăzute în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La tarifele prevăzute în anexele nr.1-6 se calculează şi se adaugă după 
caz cota legală de TVA.

(3) Nivelul majorărilor de întârziere la contractele încheiate de Judeţul Timiş 
cu terţii în anul 2018 este de 0,1% din cuantumul obligaţiilor neachitate în termen, calculate 
pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă 
şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Art. 2 - (1) Prezenta hotarare intră in vigoare începand cu data de 1 ianuarie 2018. 
Cu aceeasi dată se revocă prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Timis nr. 267/2016 
privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judeţean în anul fiscal 2017.

(2) Tarifele au caracter orientativ pentru consiliile locale municipale, 
orăşeneşti şi comunale care vor adopta tarife proprii, potrivit condiţiilor din fiecare unitate 
administrativ-teritorială.



Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredinţează Direcţia 
Generală Economică şi Informatizare.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Timiş şi pe 
site-ul propriu şi, totodată, se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Direcţiei Generale de Patrimoniu
- Direcţiei Generale Tehnice
- Instituţia Arhitectului Şef
- Instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean;
- Consiliilor locale, persoanelor juridice şi fizice interesate.

Avizat
SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ

loan Dănuţ ARDELEAN

Timişoara la 08.11.2017



ANEXA nr. l
La Hotărârea CJT nr.____________

TARIFELE
MINIME DE BAZĂ LUNARE PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAŢIILOR DIN IMOBILELE 

PROPRIETATE PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A JUDEŢULUI TIMIŞ

lei

Nr Destinaţia spaţiilor TARIFE LUNARE DE BAZA LEI I MP
crt care se închiriază ZONE TARIFARE

A B C D E
0 1 2 3 4 5 B
1. Bufete de incintă 17 1B 15 13 9

2. Unităţi comerciale mixte cu 
profil alimentar, nealimentar şi 
de alimentaţie publică

27 23 20 1B 14

3. Cabinete medicale 23 21 19 1B 15
4. Sedii administrative ale regiilor 

autonome şi ale societăţilor 
comerciale ale adm. publice 
locale

25 23 21 19 17

5. Magazii şi boxe, independente, 
din diferite materiale , care nu 
aparţin din punct de vedere 
constructiv de unităţile de bază

10 8 7 B

6. - Spaţii destinate pentru 
învăţământ, sănătate; cabinete 
de medicina familiei ;activităţi 
social culturale cercetare 
ştiinţifică, expoziţii, ateliere de 
creaţie, galerii de artă, sedii de 
unităţi bugetare; sedii de 
organizaţii sindicale, sedii ale 
veteranilor şi invalizilor de 
război şi marilor mutilaţi; sedii 
ale handicapaţilor fizic, psihic şi 
senzorial; sedii ale asociaţiilor 
revoluţionarilor şi răniţilor din 
Revoluţia din Decembrie l989; 
sedii ale pensionarilor;

5 4 4 3 2

7. Spaţii cu destinaţie de locuinţe, 
locuinţe de serviciu

2,5 2 1,5 1,2 1



8. Bastionul „Theresia” Timişoara

- spaţiul 1, situat în Corpul A, compus din traveele A.1.15 si A.1.16 - 66,26 lei/mp/lună ;
- spaţiul 2, situat în Corpul A, compus din traveele A.1.18 si A.1.19 - 68,52 lei/mp/lună;
- spaţiul 3, situat în Corpul B+C, compus din traveele B1.18, B.1.19, C.1.1 si C 1.2 .

66,60 lei/mp/lună;
- spaţiul 4, situat în Corpul C, compus din traveele C.1.16, C.1.17, C.1.18, C.1.19 si 

C.1.20 - 67,11 lei/mp/lună;
- spaţiul 5, situat în Corpul C, compus din traveele C.1.12, C.1.13, C.1.14 si C.1.15 - 

66,30 lei/mp/lună;
- spaţiul 6, situat în Corpul E, compus din traveele E.0.1, E.0.2,E.0.7,E.0.8,E.0.9 si E.0.10

- 63,54 lei/mp/lună;
- tarif utilizare teren aferent frontului spaţiilor scoase la licitaţie, destinat amplasării de 

mobilier urban - 128 lei/mp/lună.

NOTĂ:

- Delimitarea zonelor tarifare este cea stabilită de consiliile locale prin hotărâri, cu 
menţiunea că sunt prevăzute pentru municipiul Timişoara, zonele A, B, C, D, E; pentru 
municipiul Lugoj zonele B, C, D, E; pentru oraşe zonele C, D, E; iar pentru comune D şi E.



ANEXA NR. 2
la Hotărârea CJT n r._________

TARIFELE PENTRU AUTOVEHICULELE CU TONAJ ŞI/SAU GABARIT CE 
DEPĂŞESC LIMITELE LEGALE, ÎNMATRICULATE ÎN ROMÂNIA ŞI CARE CIRCULĂ 

PE DRUMURILE JUDEŢENE DIN JUDEŢUL TIMIŞ.

Nr crt Denumirea tarifului 
1

Unitate
de

calcul
2

Tarif în lei exclusiv TVA 
3

1. Eliberare aviz prealabil şi/sau autorizaţie 
specială de transport

T arif/doc 
ument

1.1. - în regim normal 278

1.2. - în regim de urgenţă
375

2. Constatarea lipsei autorizaţiei speciale pe 
traseu

2.1. - la depăşirea limitelor de greutate sau de 
gabarit

745

2.2. - la depăşirea limitelor de greutate şi de gabarit 1113
3. Intervale de aplicare a tarifului Unitatea

de
calcul

Tariful de despagubire 
unitar cu TVA (lei)

3.1. Depasirea masei
totale maxime Masa 12,5 -  16,0 tarif x 1,11
admise,indifferent de totala 16,1 -  20,0 distanta 1,11
tipul suspensiilor, reala de 20,1 -  25,0 1,38
numarul de axe sau (tone) 25.1 -  30,0 1,69
de roti 30,1 -  35,0 1,95

35,1 -  40,0 2,22
40,1 -  45,0 2,49,
45,1 -  50,0 2,75
50,1 -  55,0 6,08
55,1 -  60,0 6,62
60,1 -  65,0 7,19
65,1 -  70,0 7,73
70,1 -  75,1 8,26
75,1 -  80,0 8,84
80,1 -  85,0 9,37
85,1 -  90,0 9,95
90,1 -  95,0 10,48

95,1 -100,0 11,01

1



peste 100 11.01 +0,58 pentru fiecare 
0,01-5 tone peste 100 tone

3.2. Depasirea masei 
maxime admise pe 
axe,indifferent de 
numarul de axe sau

Suspensii
pneumatice

Sau
echivalente

alte
suspensii

de roti Axa 0,01-0,50 tarif x 0,36 0,49
simpla 0,51-1,00 distanta 0,98 1,33
cu (tone) 1,01-1,50 1,47 1,95

1,51-2,00 4,31 5,42
2,01-2,50 6,57 8,21
2,51-3,00 9,59 12,03
3,01-3,50 12,74 15,94

0
LO3,
<D00<D

12,74lei+
5,51 lei 
pentru fiecare 
0,01-0,50 
tone peste 
3,5tone

Tarifele
prevazute
pentru
suspensiile
pneumatice
x 1,50

Axa 0,01 - 0,50 tarif x 
distanta

1,07 1,38

dubla 0,51 - 1,00 1,51 1,95
cu (tone) 1,01 - 2,00 2,58 3,82

2,01 - 3,00 4,53 5,68
3,01 - 4,00 6,04 7,55
4,01 - 5,00 7,95 9,95
5,01 - 6,00 9,72 12,21

peste 6,00 9,72 lei+8,26 
lei pentru 
fiecare 0,01
1,00 tone 
peste 6,00 
tone

Tarifele
prevazute
pentru
suspensii
pneumatice
x1,30

Axa tripla 0,01 - 0,50 tarif x 
distanta

1,60 2,04

Cu (tone) 0,51 - 1,00 1,95 2,49
1,01 - 2,00 2,93 3,73
2,01 - 3,00 4,83 6,08
3,01 - 4,00 6,75 8,44
4,01 - 5,00 8,57 10,74
5,01 - 6,00 10,74 13,50
6,01 - 7,00 12,96 16,21
peste 7,00 12,96 lei 

+5,51 lei 
pentru fiecare 

0,01-1,00 
tone peste 
7,00 tone

Tarifele
prevazute
pentru
suspensii
pneumatice
x 1,50

2



1 1
3.3. Depasirea Lungime 0,01 -  2,00 tarif x 

distanta
0,18

dimensiunilor (metri) 2.01 -  3,00 0,44
maxime admise 3,01 -  4,00 0,75

4,01 -  5,00 1,02
5,01 -  6,00 1,28
Peste 6,00 1,28 lei + 0,27 lei pentru 

fiecare 0,01 -1,00 metri 
peste 6,00 metri

Latime ,50,■,010, tarif x 
distanta

0,58

(metri) 0,51 - 1,00 1,11
1,01 - 1,50 1,69
1,51 - 2,00 2,22
2,01 - 2,50 4,97
2,51 - 3,00 7,59
3,01 - 3,50 10,26
3,51 -  4,00 12,83
peste 4,00 12,83 lei + 2,75 lei pentru 

fiecare 0,01-0,50 metri 
peste 4,00 metri

Inaltime 0,01 -  0,25 tarif x 
distanta

0,31

(metri) 0,26 -  0,50 0,58
0,51 -  1,00 1,11
1,01 -  1,50 1,69
1,51 -  2,00 2,22
2,01 -  2,50 4,88
2,51 -  3,00 7,50
3,01 -  3,50 10,17
3,51 -  4,00 12,83
peste 4,00 12,83 lei + 2,75 lei pentru 

fiecare 0,01-0,50 metri 
peste 4,00 metri

5. Recântărire sau remăsurare lei/op. 222,00

1/.- Eliberarea avizului prealabil se face de către Direcţia Tehnică, în termen de 
30 zile de la depunerea cererii, în regim normal şi în 5 zile în regim de urgenţă. 
Avizul prealabil nu exclude eliberarea autorizaţiei speciale de transport. 
2/.-Eliberarea autorizaţiei speciale de transport se face pentru vehiculele ce 
depăşesc limitele legale de greutate totală sau pe axe şi/sau gabarit.

Autorizaţia specială se eliberează de către Direcţia Tehnică în termen de 20 
zile în regim normal şi în 3 zile în regim de urgenţă.

Pentru traseul parcurs fără autorizaţie dacă în urma verificării se constată 
degradări ale drumului judeţean transportatorul va suporta cheltuielile de reparaţie.

3



3/.- Depăşirea limitei de greutate şi gabarit
3.1.- Se consideră depăşire a limitei de greutate şi/sau 
autovehiculele ce depăşesc greutatea totală, pe axe şi gabarit

gabarit, pentru

Nr
crt

Caracteristicile vehiculelor Drumuri
modernizate

Drumuri
pietruite

I. GABARIT
1. înălţime 4,00 m 4,00 m
2. Lăţime 2,55 m 2,55 m
3. Lungime
3.1. Autovehicule 12,00 m 12,00 m
3.2. Trenuri rutiere 18,75 m 18,75 m
3.3. Vehicule articulate 16,50 m 16,50 m
3.4. Remorci 12,00 m 12,00 m
3.5. Autobuze 13,50 m 13,50 m
3.6. Autobuze articulate 18,75 m 18,75 m
II GREUTĂŢI (TONAJE)
1. pe osie simplă 8,00 to 7,50 to
2. pe osie dublă (tandem) 14,50 to 12,00 to
3. pe osie triplă (tridem) 20,00 to 16,50 to

Greutăţile totale maxime ale diverse or tipuri de autove hicule nu vor pi
depăşi limitele din tabelul Anexa II la Ordinul nr 658/1992 al Ministerului Transportului.

3.2.- Presiunea specifică a pneului de rulare a părţii carosabile va fi maxim 5 
daN/cm2.
3.3.- Osia dublă (tandem) - este grupul de două axe succesive a căror 
distanţă între ele nu depăşeşte 1,80 m.

3.4- Osia triplă (tridem) - este grupul de trei axe succesive a căror distanţă 
între ele nu depăşeşte 1,40 m.
3.5 La cântărire se admit următoarele toleranţe:

• 200 kg pe axa simplă
• 400 kg pe axa dublă
• 500 kg pe axa triplă
• 500 kg pe total vehicul.

Depăşirea de greutate se consideră atunci când se depăşesc şi aceste 
toleranţe..

3.6- Depăşire lungime
Se consideră depăşire în cazurile când lungimea convoiului este mai mare decât 
cea admisă legal şi menţionată în anexele la Instrucţiunile aprobate de Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii .
3 .7 .-Depăşire lăţime sau înălţime
Se consideră depăşire în cazurile cînd lăţimea sau înălţimea convoiului este mai 
mare de 2,55 m şi, respectiv, 4,00 m.

4- Recântărire şi/sau remăsurare gabarit,

4



Se consideră recântărire şi/sau remăsurare, în situaţia când transportatorul a 
reaşezat marfa şi solicită recântărirea şi/sau remăsurarea.

NOTA 1.-Pentru depăşirea de gabarit la lungime şi lăţime sau înălţime, se 
aplică tariful cumulat (unul din lungime şi celălalt din lăţime sau 
înălţime).

2.-În cazurile depăşirilor de limită de greutate şi gabarit, se aplică 
tariful cumulat.

5. Modul de aplicare a tarifelor prevazute în anexă:
a) Se aplica pentru vehiculele înmatriculate in Romania sau in alte state,pe traseu sau 

in punct de control.
b) Prin vehicul se intelege orice autovehicul rutier avand cel putin doua axe sau un 

ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul si semiremorca/remorca tractate 
de acesta cu sau fara incarcatura.

c) Masele si dimensiunile maxime admise sunt prevazute in anexele nr. 2 si 3 din OG 
43/2007 cu toate completarile si modificarile ulterioare.

d) Administratorul drumului poate institui restrictii de circulatie privind categoriile de 
transport,viteza,perioadele si intervalele orare,masele si/sau dimensiunile maxime 
admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respective.

e) Calculul tarifelor se face inmultind tariful cu numarul km de parcurs.
f) Tarifarea pentru depasirea masei totale se calculeaza prin aplicarea tarifului unitar 

corespunzator masei reale a vehiculului.
g) Tarifarea pentru depasirea masei maxime pe axe se calculeaza prin aplicarea 

tarifului unitar corespunzator valorii cu care este depasita masa maxima pe axe.
h) Nu se aplica tarife de despagubire daca depasirea masei maxime admise pe axe si 

a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe si a masei totale inscrise in 
autorizatia speciala de transport, rezultata in urma cantaririi nu depaseste toleranta.

i) Tarifarea pentru depasirea masei totale sau pe axe nu se aplica pentru vehiculele 
de transport persoane(autoturisme,microbuze,autocare,autobuze).

5



la Hotărârea CJT
ANEXA nr. 3

TARIFELE DE FOLOSINŢĂ A UNOR OBIECTIVE SAU UTILITĂŢI AMPLASATE 
PE TERENURI APARŢINÂND DRUMURILOR JUDEŢENE

Nr
crt

Denumirea obiectivului U/M Tarif în 
lei/UM/lună

Observaţii

0 1 2 3 4
A. Amplasare conducte de apă, 

canalizare, aburi şi alte produse 
neinflamabile, de gaze, ţiţei şi 
alte produse inflamabile, benzi 
transportoare

lei

1. Traversare aeriană m.l. 5,5
2. Subtraversare m.l. 4
3. Amplasare subterană în lungul 

drumului în ampriză, în afara părţii 
carosabile

m.l. 4

4. Amplasare subterană în lungul 
drumului sub partea carosabilă

m.l. 8

5. Amplasare subterană în zona de 
siguranţă

m.l. 3

6. Amplasare aeriană în lungul 
drumului în ampriză, în afara 
părţii carosabile

m.l. 9

7. Amplasare aeriană în zona de 
siguranţă

m.l. 10

8. Amplasare pe poduri şi podeţe în 
canale tehnice

m.l. 5

9. Amplasare pe poduri şi podeţe 
ancorat de pod sau în altă soluţie 
decât canal tehnic

m.l. 58

10. Amplasare pe poduri şi podeţe 
ancorat de pod în canal tehnic

m.l. 38

B. Amplasări de cabluri electrice, 
telefonice, fibră optică, TV şi 
altele asemănătoare

1. Subtraversare m.l. 1,5
2. Supratraversare m.l. 1,5
3. Cablu subteran în lungul drumului 

în ampriză, în afara părţii 
carosabile

m.l. 1,5

4. Cablu subteran în lungul drumului 
sub partea carosabilă

m.l. 2

1



7. Persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru 
construcţii de locuinţe, garaje, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, TV, 
electricitate, canalizare etc. li se încasează o singură dată suma de 120 lei, respectiv 
fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizaţiei.

8. Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa 
rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de 
jur împrejur.

9. Pentru spaţiile prevăzute la lit. F din tabelul de mai sus, suprafaţa minimă 
tarifată va fi suprafaţa obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se 
adaugă suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor în afara părţii carosabile.

10. Pentru căile de acces la diferite obiective prevăzute la lit. E, suprafaţa supusă 
tarifării reprezintă terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza şi zona de 
siguranţă, prin realizarea accesului cu racordare simplă (dacă amplasamentul este 
situat în localitate), a benzilor de accelerare şi decelerare (dacă amplasamentul este 
în afara localităţii), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la stânga. În afara 
localităţii, amenajarea accesului la drumul judeţeanl se realizează conform 
normativelor în vigoare privind amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor 
publice din afara localităţilor.

Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între indicatoarele rutiere 
de intrare şi ieşire în/din localitate.

11. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare 
aeriană.

12. Tariful de utilizare a zonei drumului nu se aplică persoanelor fizice care 
realizează accese la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum şi pentru 
instalaţiile care asigură utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie 
electrică, canalizare). Această scutire nu este valabilă însă în cazul în care se 
schimbă destinaţia locuinţei sau garajului (de exemplu, transformarea în spaţiu 
comercial etc.) ori se amplasează în incintă construcţii cu caracter comercial.

14. Tariful de utilizare a zonei drumurilor judeţene nu se aplică primăriilor, 
consiliilor locale, unităţile bugetare de asistenţă socială, cult şi de educaţie (spitale, 
creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe, biserici).

15. Tarifele sunt folosite pentru stabilirea tarifului de folosinţă la convenţiile privind 
utilizarea drumului judeţean.
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5. Cablu subteran în lungul drumului 
în zona de siguranţă

m.l. 1

6. Stâlpi de care este prins cablul 
aerian în lungul drumului în 
ampriză, în afara părţii carosabile

buc.
5

7. Stâlpi de care este prins cablul 
aerian în lungul drumului în zona 
de siguranţă

buc. 4

8. Cablu pe poduri şi podeţe în canal 
tehnic

m.l 15

9. Cablu pe poduri şi podeţe ancorat 
de pod sau în altă soluţie decât 
canal tehnic

m.l. 15

C. Locuri de parcare aparţinând 
administratorului drumului, 
utilizate de către unităţi de 
deservire a publicului

m.p. 5

D. Amplasare panou publicitar mp 3,5
E. Accese la diferite obiective 

(staţii distribuţie carburanţi, 
hoteluri, moteluri, depozite en
gros, spaţii comerciale, show
room, etc)

m.p 3, 5

F. Spaţiu cu destinaţie comercială 
(chioşc, rulotă, masă pentru 
desfacerea produselor alimen - 
tare şi nealimentare)

m.p.
2

NOTĂ:
Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene prevăzute în 

prezenta anexa:
1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau 

instalaţii în zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi 
siguranţei traficului rutier.

2. Realizarea sau amplasarea în zona drumurilor a panourilor publicitare, a 
oricăror construcţiilor, amenajări ori instalaţii în orice scop, fără a periclita siguranţa 
circulaţiei se face pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei 
acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului şi 
prin încheierea, dacă este cazul, a contractului afferent utilizării suprafeţei ocupate 
din ampriza şi zona de siguranţă.

3. Acordul şi autorizaţia de amplasare şi acces la drum se emit pentru o anumită 
funcţiune a obiectivului. La schimbarea funcţiunii sau a destinaţiei, beneficiarul este 
obligat să obţină aprobarea administratorului drumului pentru noua situaţie.

4. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita 
autorizaţie.

5. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile 
în care lucrările la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate, atât timp cît 
activitatea este înregistrată la registrul comerţului.

6. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei 
de protecţie a drumurilor judeţene, însă numai dacă se realizează şi drum de acces 
la drumurile judeţene sau alte lucrări în ampriză şi în zona de siguranţă.
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ANEXA NR. 4
la Hotărârea CJT n r._______________

TARIFELE PENTRU ELIBERAREA ACORDURILOR PREALABILE ŞI A 
AUTORIZAŢIILOR DE AMPLASARE ŞI EXECUŢIE A UNOR OBIECTIVE ÎN

ZONA DRUMURILOR JUDEŢENE

lei
Nr.
crt.

Denumirea documentului U/M Tarif avizat lei/UM

0 1 2 3
1. Acord prealabil de amplasare şi 

execuţie în zona drumului pentru 
personae juridice lei/buc.

368

2 Analiza primară a documentaţiei lei/buc. 134
3 Acord prealabil/ autorizaţie de am - 

plasare şi acces la drum pentru 
persone fizice

lei/buc. 120

4 Autorizaţie de amplasare şi acces la 
drum pentru persone juridice

356

5 Prelungirea acordului prealabil/ 
autorizaţie de amplasare şi acces la 
drum

lei/buc. 30

6 Eliberare duplicate (copie) accord 
prealabil/autorizaţie

lei/buc. 30

7 Pentru schimbări de soluţii, care 
comportă modificări ale planurilor din 
documentaţia prezentată de beneficiar 
(efectuate de administratorul drumului), 
se percep în plus

334 lei

Unităţile administrativ- teritoriale sunt scutite de tarifele 
menţionate în anexă.



ANEXA nr. 5
la Hotărârea CJT n r_______

TARIFELE PENTRU PARCAREA AUTOVEHICULELOR ÎN PARCĂRI 
AMENAJATE PE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT 

JUDEŢEAN

Lei
Nr Categoria de Tarif lei/loc Abonament
crt Autovehicul Tarif

lei/oră
Tarif lei/zi Lunar

Lei/loc
Trime
strial
lei/loc

Anual
lei/loc

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Automobile cu masa 

mai mică sau egală 

de 3,5 t

3,361 42,02 252,1 210,1 2521



ANEXA Nr. 6
la Hotărârea CJT nr________

TARIFE ALE UNOR SERVICII DE INTERES JUDEŢEAN

Nr.
crt.
0

Denumirea serviciului 

1

U.M.

2

Tarife
lei/UM

3

Obser
vaţii

4
1 închiriere spaţii la terţe persoane

- Sala multifuncţională Palat Administrativ
- fără echipamente oră 450
- cu echipamente oră 488
- Sala Revoluţiei Palat Administrativ oră 292
- Foaier Palat Administrativ oră 112

2. închiriere ocazională spaţii libere din incinta 
Bastionului “Theresia”

mp/oră 0,5

închiriere mansardă pentru evenimente speciale 
Bastion "Theresia”

mp/oră 0,5

Tarif filmare în incinta Bastionului „Theresia” oră 200
Tarif filmare profesională mansardă şi restul 
complexului

zi 500

Tarif închiriere teren pentru amplasare standuri, 
tonete, chioşcuri cu destinaţie de comerţ stradal

mp/zi 3

Tarif închiriere teren mp/lună 15
3. Tarif publicitate stradală parcare Centrul Militar 

Zonal, Str.Sfântul loan nr.1
mp/lună 45

4. Tarif închiriere teren pentru amplasare standuri, 
tonete, chioşcuri cu destinaţie de comerţ stradal 
Spitalul Judeţean, Str.Iosif Bulbuca nr.10

mp/zi 2

5. închiriere ocazională spaţii libere imobil Str. 
Timişorii nr.27-33 Lugoj

mp/oră 0,3

6. Tarif de pornire licitaţie pentru închirierea 
Stadionului “Dan Paltinişanu” Timişoara

lună 20.000

închiriere ocazională a Stadionului “Dan 
Paltinişanu” Timişoara
a) tarif pentru jocurile sportive eveniment 5.000
b) tarif pentru jocuri sportive cu utilizarea instalaţiei 
de nocturnă

eveniment 6.000

c) tarif pentru manifestări cultural-artistice şi sportive
c.1) tarif închiriere teren, tribună, utilităţi şi servicii zi 5.000
c.2) tarif energie electriă
- alimentare stadion oră 120
- alimentare instalaţie de nocturnă oră 450
- alimentare suplimentară kw/oră 0,63

7. Multiplicări xerox alb-negru pentru terţe persoane
Format A 4

- o faţă buc. 0,25
- 2 feţe buc. 0,30
Format A 3

- o faţă buc. 0,40
- 2 feţe buc. 0,55
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Format A 5
- o faţă buc. 0,15
- 2 feţe buc. 0,20
Scanări
- scanare A3 color 2,00
- scanare A2 color 7,00
- scanare A1 color 15,00
- scanare A0 color 25,00
Plotare alb negru
A3 alb-negru 3,00
A2 alb-negru proiect normal 5,50
A2 alb-negru prelungit proiect normal 7,00
A1 alb-negru proiect normal 7,50
A1 alb-negru prelungit proiect normal 9,00
A0 alb-negru proiect normal 10,00
A0 alb-negru prelungit proiect normal 14,00
A2 alb-negru st. urbanism(PUG,PAT,PUZ) 9,00
A2 alb-negru prelungit (PUG,PAT,PUZ) 11,00
A1 alb -negru st. urbanism (PUG, PAT, PUZ) 14,00
A1 alb -negru prelungit (PUG, PAT, PUZ) 17,00
A0 alb -negru st. urbanism (PUG, PAT, PUZ) 18,00
A0 alb -negru prelungit (PUG, PAT, PUZ) 26,00
A2 full alb-negru 23,00
A2 full alb-negru prelungit 34,00
A1 full alb-negru 45,00
A1 full alb-negru prelungit 65,00
A0 full alb-negru 75,00
A0 full alb-negru prelungit 120,00
Plotare color
A3 color normal/prelungit 5,00
A2 color proiect normal 8,00
A2 color prelungit proiect normal 11,00
A1 color proiect normal 11,00
A1 color prelungit proiect normal 15,00
A0 color proiect normal 18,00
A0 color prelungit proiect normal 25,00
A2 color st. urbanism(PUG,PAT,PUZ) 11,00
A2 color prelungit (PUG,PAT,PUZ) 15,00
A1 color st. urbanism(PUG,PAT,PUZ) 16,00
A1 color prelungit(PUG,PAT,PUZ) 19,00
A0 color st. urbanism(PUG,PAT,PUZ) 20,00
A0 color prelungit(PUG,PAT,PUZ) 28,00
A2 full color 22,00
A2 full color prelungit 33,00
A1 full color 44,00
A1 full color prelungit 65,00
A0 full color 76,00
A0 full color prelungit 125,00

8. Eliberare licenţă de traseu/autovehicul utilizat cursă/an 96
9. Eliberarea unei copii conforme a licenţei de traseu, 

ocazionată de solicitarea licenţierii maşinilor de
cursă/an 24
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rezervă (25% din valoarea iniţială) şi modificarea 
caietelor de sarcini

10. Eliberare duplicat al licenţei de traseu, ocazionată 
de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei 
eliberate (90% din tariful iniţial)

buc 86

11. înlocuirea licenţei de traseu, ocazionată de 
schimbarea denumirii operatorului de transport sau 
a adresei sediului social/domiciliul acestuia

20%
din

tariful
iniţial

Notă: Tariful pentru eliberarea licenţei de traseu pe 
o perioadă mai mică sau mai mare de un an se 
stabileşte ca o fracţie lunară din tariful perceput 
pentru întregul an

12. Eliberare certificat de atestare a dreptului de 
proprietate asupra terenului (teren conform HG 
834/91)

buc. 80

13. Broşura cu harta color -  privind încadrarea 
drumurilor publice din judeţul Timiş

buc. 22

14. Imprimate tipizate multiplicare la Risograph
- Format A4 o faţă buc. 0,15
- Format A4 două feţe buc 0,25
- Format A5 două feţe buc. 0,07
- Format A3 (dosar de căsătorie) buc. 0,60
- Format A6 buc. 0,07

15. închiriat spaţii din cadrul Pavilionului 
Administrativ al Parcului Industrial şi 
Tehnologic Timişoara

a Sală conferinţă lei/oră 36,45
b Spaţii birouri lei/mp/

lună
50,11

c Garaj auto cu groapă, depozit şi atelier lei/mp/
lună

5,5

d Parter şi etaj - hol lei/mp/
lună

30

e Spaţii exterioare - Platformă betonată
- tarif staţionare lei/oră 1,6
- tarif staţionare lei/zi 14

16. Concesionare parcele din cadrul Parcului 
Industrial şi Tehnologic Timişoara

lei/mp/
an

18,22

17 Închiriat spaţii în cadrul Muzeului Satului 
Bănăţean
- sală de conferinţe lei/

oră
100

- spaţii scenă şi terenul aferent lei/
acţiuni/zi

2000

- spaţii pentru desfacerea produselor alimentare şi 
nealimentare ( la evenimente culturale)

lei/mp./zi 50

18. Închiriat spaţii cantină şi cămin la Şcoala 
Profesională “Gheorghe Atanasiu”Timişoara
sala cantină lei/oră 35
-veselă lei/pers. 3,5
Pat cămin lei/buc./ 15
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24 ore
19 Tarife prestate de S.C.” Aviaţia Utilitarâ”SA 

Timişoara
a) Tarife pentru servicii handling
- aeronavă la linie lei/lună 300
- elicopter lei/lună 300
b) Tarife pentru servicii full handling
- aeronava ultraline lei/lună 450
- elicopter lei/lună 450
- motodeltaplan, planoare, motoplanoare lei/lună 300
c) Tarife pentru aeronave în tranzit
- aterizare lei/zi 10
- aterizare abonament o zi lei/zi 40
- staţionare hangar o zi ( 24 de ore) lei/zi 45
- staţionare la line o zi (24 de ore) lei/zi 25
d)Tarife lucrări în hangar
- întreţinere şi reparaţii lei/zi 300
e) Tarife prestări aviochimice lei/oră 3100
f) Tarife spaţiu depozitare lei/mp 2,50

20 Servicii prestate de Centrul de Cultură şi Artă 
Timişoara
a) Multiplicări
- xerox format A4 lei/faţă 0,5
- xerox format A3 lei/faţă 0,75
- înfoliere format A4 lei/buc 2
- înfoliere format A3 lei/buc 3
b) închirieri mijloace de transport
Transport cu microbuz 20 locuri
- intern lei/km 3
- extern lei/km 4
- stationare peste 12 ore lei/zi 150
- autoutilitară Renault Kangoo lei/km 1,1
c) închirieri spaţii şi aparatură audio
-Curtea Franciscană lei/oră 130
- sală de balet lei/oră 50
- alte săli lei/oră 50
- studioul de înregistrări lei/piesă 50

- aparatură audio -  sonorizare pentru spectacole lei/oră 100
- aparatură audio -  sonorizare pentru protocoale 
sau dineuri

lei/oră 150

- aparatură audio -  sonorizare pentru nunţi, 
botezuri, rugi

lei/manifes
tare

250

- aparatură audio-sonorizare pentru manifestări de 
amploare

lei/manifes
tare

500

- videoproiector lei/manifes
tare

150

d) Prestări servicii artistice
Spectacole susţinute de Ansamblul Profesionist 
Banatul

lei/spectac
ol

minim
3000

21 Servicii prestate de Teatrul pentru Copii şi
4



Tineret” Merlin” Timişoara
a) închiriere sală spectacol

- Pentru agenţi economici lei/oră 350 Dar nu 
mai
puţin de 
2 ore

- Pentru şcoli, organizaţii sportive, culturale, 
culte, etc.

lei/oră 200 Dar nu 
mai
puţin de 
2 ore

b) închiriere autocar Mercedes-Benz

- Intern pentru agenţi economici lei/km 4,5
- Intern pentru şcoli, organizaţii sportive, 

culturale, culte, etc.
lei/km 4

- Extern pentru agenţi economici lei/km 5
- Extern pentru şcoli, organizaţii sportive, 

culturale, culte, etc.
lei/km 4,5

- Staţionare autocar în deplasare peste 12 ore lei/zi 120
c) închiriere recuzită, păpuşi,costume, decor lei/zi 20

22 Servicii prestate de Muzeul de Artă Timişoara

a) închiriere Sala Baroc pentru evenimente ale 
instituţiilor publice de interes judeţean, evenimente 
culturale

lei/evenim
ent

2500

închiriere Sala Baroc pentru evenimente 
persoanelor fizice şi juridice

lei/evenim
ent

4000

- cu catering lei 200
- închiriere hol mare lei/evenim

ent
300

Scaune, staţie amplificare lei 200
b) închiriere subsol lei/oră 50
c) închiriere spaţii expoziţionale lei/mp/lună 15

23 Servicii prestate de Muzeul Naţional al Banatului 
( pentru lucrările de evaluare a terenului 
executate de către Muzeul Naţional al Banatului)

- pentru suprafeţe de până la 1 ha
- pentru suprafeţe între 1 şi 5 hectare
- pentru suprafeţe între 5 şi 10 hectare

( sumă fixă de 5000 lei la care se adaugă câte 100 
lei pentru fiecare ha ce depăşeşte suprafaţa de 5 
ha)

- pentru suprafeţe între 10 şi 50 hectare
( sumă fixă de 5500 lei la care se adaugă câte 200 
lei pentru fiecare ha ce depăşeşte suprafaţa de 10 
ha)

- pentru suprafeţe de peste 50 hectare
( sumă fixă de 13500 lei la care se adaugă câte 50 
lei pentru fiecare ha ce depăşeşte suprafaţa de 50 
ha)

lei
lei
lei

lei

lei

500
1000
5000

5500

13500

24 Tarife pentru prestări servicii către persoane 
fizice şi juridice practicate de Direcţia de
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Prestări Servicii Timiş

a) Prestări servicii de pază
Obiective de pază lei/oră/

post
18,5

b) Prestări servicii transport marfă cu autocamion 
10 t.
- Transport marfă intern lei/km 4,50
- Transport marfă extern lei/km 6,00
- Staţionare autocamion intern lei/zi 100
- Staţionare autocamion extern lei/zi 250

c) Alte prestări servicii specifice

Lucrări de deratizare cu momeli .
Produs folosit: Baraki, clorat pastă ,racumin paste.

doză 0,48 Se
utilizeaz
ă 2-4
doze/mp
Este
inclus
costul
produsei
or
utilizate.

Lucrări de dezinsecţie, dezinfectie cu produsul 
K”othrine SC 25 Flow, Quik bayt spay şi alte 

substanţe. Solutia se pulverizeaza cu Atomizor 
Cifarelli -  M3.

mp 0,50 Este
inclus
costul
produsel
or de
dezinse
cţie,
dezinfec
tie
utilizate.

Lucrari de gazare la cereale cu Agroxin tablete. To. 5,00 Tariful
include
costul
substant
ei

Stropit pomi cu pompe de spate SOLO423, 
SOLO450, pomi de talie mică şi pomi de talie înaltă

Ha / pomi 2,00(tali 
e m ică) 

3,50 
(talie 

înaltă)

Tarifele
nu
includ
costul
produsel
or
fitosanit
are
utilizate.

Curăţirea, îndepărtarea vegetaţiei lemnoase pentru 
înfiinţarea covorului verde

ari 15,00

îndepărtarea muşuroaielor de cârtiţă, cioatelor, 
pietrelor

ari 6,00

Cosit manual pe teren orizontal, acoperit cu plantaţii ar 15,00

Cosit manual pe teren orizontal, în benzi înguste ar 25,00

Cosit manual pe taluze, în teren neacoperit de 
plantaţii

ar 18,00

Cosit manual pe taluze, ăn teren acoperit cu 
plantaţii

ar 26,00
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Cosit mecanic pe teren orizontal, neacoperit cu 
plantaţii

ar 10,00

Cosit mecanic pe teren orizontal, acoperit cu 
plantaţii

ar 14,00

Cosit mecanic pe tren orizontal, în benzi înguste ar 20,00

Combaterea agenţilor dăunători cu vermorelul la 
rabatele de flori

10 mp 3,00

Taierea de corectie si rodire la pomi fructiferi buc. 8,00
12,00

Taierea lastarilor si a ramurilor cu flori trecute la 
trandafiri

buc 5,00

Combaterea agentilor daunatori la arbusti si 
trandafiri manual cu pompa carosabila

Buc. 5,00

NOTĂ:

• Tarifele de la punctul 24 lit.c. se vor reactualiza în funcţie de modificările intervenite 
la carburanţi şi modificări de preţ la produsele utilizate.

• Tarifele de la punctual 24 lit. a se vor modifica odată cu modificarea salariului minim 
pe economie, proporţional cu procentul de mărire a salariului minim pe economie

• Tarifele de la punctul 15 lit. b,c,d,e şi punctul 16, închiriat spaţii şi concesionare 
parcele din cadrul PITT, sunt tarife minime de pornire a licitaţiei.

• Proiectul şi amplasarea chioşcurilor sau tonetelor de la punctul 4, vor fi aprobate de 
către Compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Timiş.
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.21538/07.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a tarifelor pentru 

unele servicii de interes judeţean pentru anul fiscal 2018

Subsemnatul Călin Ionel Dobra, preşedintele CJT, având în vedere 
necesitatea iniţierii unui proiect de hotărâre prin care să fie aprobate tarifele pentru 
unele servicii de interes judeţean pe anul 2018.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 267/2016 au fost aprobate 
tarifele pentru unele servicii de interes judeţean pe anul 2017.

Având în vedere necesitatea şi oportunitatea stabilirii tarifelor pentru unele 
servicii de interes judeţean practicate de Consiliul Judeţean Timiş şi de instituţiile şi 
serviciile publice de interes judeţean.

Documentele propuse spre aprobare au fost postate în consultare publică pe 
site-ul Consiliului Judeţean Timiş: www.cjtimis.ro.

Pentru aceste motive, consider necesară iniţierea unui proiect de hotărâre 
prin care să se stabilească tarifele pentru unele servicii de interes judeţean pe anul 
fiscal 2018.

PREŞEDINTE, 
Călin Ionel DOBRA

http://www.cjtimis.ro/


JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN APROB
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
INFORMATIZARE prezentarea în comisiile de specialitate
BIROUL VENITURI PREŞEDINTE,
Nr.21539/07.11.2017 Călin Ionel Dobra

R A P O R T
cu privire la propunerile de tarife pentru unele servicii de interes judeţean în

anul fiscal 2018

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr.267/2016 au fost aprobate tarifele 
pentru unele servicii de interes judeţean pentru anul 2017.

Indicele lunar al preţurilor de consum pentru servicii, listat de pe site-ul 
Institutului Naţional de Statistică pentru perioada septembrie 2016 -  septembrie 2017 
este de 99,84%.

Propunem ca nivelul tarifelor judeţene stabilite la nivelul Consiliului Judeţean 
Timiş în anul 2017 să rămână neschimbate în anul fiscal 2018, cu următoarele 
excepţii:

Pentru bunurile administrate de Consiliul Judeţean a fost încheiat contractul 
de prestări servicii nr.10736/15.06.2017 cu SC UNO CONSULT SRL urmare căruia 
au fost întocmite rapoarte de evaluare imobiliară pentru stabilirea tarifelor de 
închiriere respectiv de concesiune pentru spaţiile şi terenurile aflate în Palatul 
Administrativ, în Bastionul „Theresia” şi în PITT. Aceste tarife din rapoartele de 
evaluare sunt însuşite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean de aprobare a închirierii 
prin licitaţie publică a unor spaţii din Bastion şi PITT, anume Hot. CJT nr.171/2017 şi 
Hot.CJT 173/2017, respectiv de aprobarea concesionării unor parcele din perimetrul 
PITT, anume Hot.CJT 207/2017.

Prin urmare:

a) În Anexa nr. 1 la punctul nr. 8 s-au introdus tarifele stabilite prin rapoartele 
de evaluare imobiliară, ce constituie preţul de pornire a licitaţiilor la Bastionul 
„Theresia” Timişoara după cum urmează:

- spaţiul 1, situat în Corpul A, compus din traveele A.1.15 şi A.1.16 - 66,26 
lei/mp/lună ;

- spaţiul 2, situat în Corpul A, compus din traveele A.1.18 şi A.1.19 - 68,52 
lei/mp/lună;

- spaţiul 3, situat în Corpul B+C, compus din traveele B1.18, B.1.19, C.1.1 şi C 
1.2 .- 66,60 lei/mp/lună;

- spaţiul 4, situat în Corpul C, compus din traveele C.1.16, C.1.17, C.1.18, 
C.1.19 şi C.1.20 - 67,11 lei/mp/lună;

- spaţiul 5, situat în Corpul C, compus din traveele C.1.12, C.1.13, C.1.14 şi 
C.1.15 - 66,30 lei/mp/lună;

- spaţiul 6, situat în Corpul E, compus din traveele E.0.1, E.0.2,E.0.7,E.0.8,E.0.9 
şi E.0.10 - 63,54 lei/mp/lună;

- tarif utilizare teren aferent frontului spaţiilor scoase la licitaţie, destinat amplasării 
de mobilier urban - 128 lei/mp/lună.
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b) În anexa nr.6 la punctul 1 au fost introduse tarife de închiriere spaţii din 
Palatul Administrativ, conform rapoartelor de evaluare imobiliară după cum urmează:

- tarif închiriere Sală multifuncţională Palat Administrativ
- fără echipamente -  450 lei/oră
- cu echipamente - 488 lei/oră

- tarif închiriere Sala Revoluţiei Palat Administrativ -  292 lei/oră
- tarif închiriere Foaier Palat Administrativ -  112 lei/oră

c) În anexa nr.6 la punctul 15 şi 16 au fost introduse tarifele de închiriere 
pentru spaţii respectiv concesionare parcele din PITT conform rapoartelor de 
evaluare imobiliară după cum urmează:

- tarif închiriere sală conferinţă -  36,45 lei/oră
- tarif închiriere spaţii birouri -  50,11 lei/mp/lună
- tarif concesionare parcele -  18,22 lei/mp/an
- tarif închiriere parter şi etaj -  hol- 30 lei/mp/lună
Menţionăm faptul că, în funcţie de evoluţia pieţei imobiliare, rapoartele de 

evaluare imobiliară vor fi actualizate.

Prin Hotărârea CJT nr.206/2016 a fost aprobată darea în administrare a unor 
bunuri imobile aflate în domeniul public al Judeţului Timiş către unele instituţii publice 
de interes judeţean. În baza hotărârii, au fost încheiate contracte de administrare 
care prevăd faptul că administratorii au obligaţia exploatării bunurilor ca un adevărat 
proprietar. Tarifele pentru exploatarea acestor bunuri propuse de instituţiile publice 
de interes judeţean rămân la nivelul anului 2017 cu următoarele excepţii:

a) SC Aviaţia Utilitară Timişoara pentru a atrage un număr cât mai mare de 
beneficiari, a aliniat tarifele practicate de aceştia, cu tarifele practicate de aerodromul 
de la Şiria, aerodromul de la Buziaş şi de aerodromul de la Szeged-Ungaria

Astfel că pentru serviciile de handling şi serviciile de full handling (complex de 
servicii destinat satisfacerii aeronavelor şi pasagerilor în timpul staţionării pe 
aeroporturi) propunem scăderea tarifelor de la 400 lei la 300 lei pentru aeronave la 
linie şi de la 500 lei la 300 lei pentru elicopter.

De asemenea propunem introducerea tarifelor pentru aeronave în tranzit 
respectiv: tarif aterizare -  10 lei/zi

tarif aterizare abonament o zi -  40 lei/zi 
tarif staţionare hangar o zi -  45 lei/zi 
tarif staţionare la linie o zi -  25 lei/zi

b) Direcţia de Prestări Servicii Timiş
- La obiective de pază a crescut tariful orar/post de la 11 lei la 18,5 lei/post 

tarifele orare modificându-se proporţional cu procentul de mărire a salariului minim 
pe economie

- Tarifele pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice practicate de 
Serviciul de Protecţia Plantelor Timiş, propunem să crească cu un indice cuprins 
între 1,24 şi 2,27 în funcţie de modificările intervenite la carburanţi şi modificări de 
preţ la produsele utilizate.

La tarifele prevăzute în anexele 1 -6 se aplică după caz cota legală de TVA.
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul judeţean încheie cu terţii 

contracte de închiriere, concesiune sau alte contracte care conţin prevederi 
contractuale în care se stabilesc anticipat de comun acord cuantumul majorărilor de 
întârziere care se plătesc pentru întârzieri în îndeplinirea obligaţiilor asumate.
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Conform art.1535 din Legea 287/2009 privind Codul civil „ În cazul în care o 
suma de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de 
la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi, fără a trebui să 
dovedească vreun prejudiciu”

Propunem nivelul majorărilor de întârziere la contractele încheiate de Judeţul 
Timiş în anul 2018 să fie de 0,1% din cuantumul obligaţiilor neachitate în termen, 
calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Precizăm că aceste tarife se practică numai de Consiliul Judeţean Timiş şi de 
instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean. Pentru consiliile locale din judeţ 
tarifele prevăzute în anexele 1 -6 au caracter orientativ, acestea vor putea stabili 
tarife pentru serviciile proprii conform condiţiilor concrete din fiecare localitate.

Faţă de cele prezentate vă rugăm să analizaţi şi avizaţi favorabil tarifele 
propuse, conform proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR GENERAL, ŞEF BIROU VENITURI,
Marcel Marcu Mirela Ursu
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