
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

  R O M Â N I A

HOT RÂRE
pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele i taxele locale pentru anul 2010

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei economice i avizul favorabil al comisiei economice-financiare;

În temeiul prevederilor art.27 din Legea 273/2006 privind finan ele publice locale cu modific rile i
complet rile ulterioare; a art. 283, 287 i 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat prin Legea
nr. 343/2006; a Hot rârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat  prin Hot rârea Guvernului nr. 956/19.08.2009; ale art. 6 din
Legea nr. 50/1991, privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii, republicat  cu modific rile i
complet rile ulterioare; ale art.41 alin(4), lit.b), ale art.47 alin(4) din Ordonan a Guvernului nr.43/1997 privind
regimul drumurilor aprobat  prin Legea nr. 82  /1998 cu modific rile i complet rile ulterioare.

În baza art. 91, alin. (3), lit. c) i art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE
Art.1. (1)  Se aprob  majorarea cu pân  la 20% a impozitelor i taxelor locale prev zute în Codul

Fiscal pentru anul 2010.
              (2) Se aprob  taxele i tarifele pentru anul 2010, potrivit anexei, care face parte integranta din

prezenta hot râre.
Art.2. (1)  Prezenta hot râre intr  în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

(2) La data intr rii în vigoare a prezentei hot râri se abrog  Hot rârea Consiliului jude ean
Maramure  nr. 186/28.11.2008.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se încredin eaz  Direc ia planificare teritorial i
urbanism, Direc ia economic i Direc ia juridic i administra ie public , Direc ia tehnic , precum i institu iile
din subordine.

Art.4. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic  integral sau în
extras:

- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei planificare teritorial i urbanism;
- Direc iei tehnice;
- Direc iei economice;
- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii;
- Institu iilor din subordine.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 30 voturi „pentru”, un vot „împotriv ” i o ab inere în edin a
ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  19 noiembrie  2009. Au fost prezen i 32 consilieri jude eni (total
consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
                                                                  SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 19 noiembrie  2009
Nr. 135



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 135 din 19 noiembrie 2009

TABLOUL
cuprinzând impozitele i taxele locale

pe anul 2010

1. Legea privind codul fiscal nr. 571/2003
Art.267 i 268 pct. 3, Capitolul V

Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism i autoriza iilor de construire

Nr.
crt. Documentul eliberat UM Nivel taxe 2010

1. Certificate de urbanism
a) pân  la 150 m2 lei / buc 6
b) pân  la 250 m2 lei / buc 7,2
c) pân  la 500 m2 lei / buc 9,6
d) pân  la 750 m2 lei / buc 12
e) pân  la 1000 m2 lei / buc 14,4
f) peste 1000 m2 lei / buc 14,40 +

0.01 lei pt.
fiecare m2

peste 1000 m2

Pentru mediul rural se percepe 50% din
taxa prev zut  pentru mediul urban

2. Autoriza ia de foraje i excav ri, necesare
studiilor geotehnice, ridic ri topografice,
exploat rilor de carier , balastierelor,
precum i alte exploat ri lei / m2 8,4

3. Avizul comisiei de urbanism i amenajarea
teritoriului lei / buc 15,6

4. Avizul structurilor de specialitate din cadrul
consiliului jude ean: lei / buc 15,6

5. Autorizarea construc iilor pentru chio curi,
tonete, cabine, spa ii de expunere situate
pe c ile i în spa iile publice, precum i
pentru amplasarea corpurilor i panourilor
de afi aj, firmelor i reclamelor lei / m2 8,4

6. Tax  pentru eliberarea unor planuri
urbanistice sau alte asemenea planuri în
vederea multiplic rii lei/plan 33,6

Taxe pentru unele servicii de interes jude ean Art.282
Nr. Nivel taxe
crt. Denumirea taxei UM 2010

   Taxe pentru multiplicare formulare tip i
alte acte
     Format A4 lei/pagin 0,36
     Format A4 pe ambele fe e lei/pagin 0,48
     Format A3 lei/pagin 0,84

1.

     Format A3 pe ambele fe e lei/pagin 1,2



2. Tax  pentru acordarea dispenselor la
încheierea c toriei în condi iile art. 4, 6 i
7 lit. b i c din Codul familiei lei 60

3. Tax  pentru procesarea dosarului în
vederea schimbului de nume lei 60

4. Tarif pentru eliberarea de adeverin e sau
copii de pe documente existente în arhiva
Consiliului jude ean, pentru persoane fizice
sau juridice din afara administra iei publice lei 10,8
   Tax  pentru eliberarea unor copii dup
por iuni din planurile de situa ie a
localit ilor sau alte asemenea planuri la
scara:
     1:500   Format A4 lei/plan 2,4
                 Format A3 lei/plan 4,8
  1:1.000   Format A4 lei/plan 3,6
                 Format A3 lei/plan 8,4
  1:2.000   Format A4 lei/plan 4,8
                 Format A3 lei/plan 10,8
  1:5.000   Format A4 lei/plan 6
                 Format A3 lei/plan 13,2
1:10.000   Format A4 lei/plan 8,4
                 Format A3 lei/plan 16,8
Sc ri mai mici de 1:10.000   Format A4 lei/plan 9,6

5.

                                             Format A3 lei/plan 18
6. Tax  furnizare informa ie în format

electronic pentru o documenta ie de
urbanism lei 43,2

7.
Emitere acord unic cu excep ia institu iilor
publice i celor de cult %

0,1 din valoarea
investi iei

8. Ob inerea avizelor i acordurilor în numele
solicitan ilor %

20 din valoarea
tarifelor percepute

de avizatori
(furnizori utilit i
urbane i servicii
descentralizate)

2. Ordonan a nr.43/1997, privind regimul drumurilor,
republicat i modificat  prin Legea 82/1998 i Legea 413/2002

2.1.Taxe pentru eliberarea acordurilor prealabile i autoriza iilor de amplasare i acces  la drumuri jude ene i pentru expunerea de panouri
publicitare

Nr. Nivel
crt. Documentul eliberat UM taxe

2010
1. Acord prealabil pentru amplasarea unor

construc ii sau instala ii în zona drumului

   - f  constatarea pe teren lei/doc 55
   - cu constatarea pe teren
a) cu mijloc de transport asigurat de
beneficiar lei/doc 120

120,00 +
b) cu mijloc de transport asigurat de
administratorul drumului lei/doc 1,30 lei / km

parcurs mijloc de
transport



2. Autoriza ie de amplasare i acces la drum
   - f  constatarea pe teren lei/doc 95
   - cu constatarea pe teren
a) cu mijloc de transport asigurat de
beneficiar lei/doc 200

200,00 +b) cu mijloc de transport asigurat de
administratorul drumului

lei/doc

1,30 lei / km
parcurs mijloc de

transport
3. Pentru schimb ri de solu ie fa  de

documenta ia prezentat , propuse sau
efectuate de administratorul drumului

lei/or  om 15
4. Panouri publicitare i afi e în zona drumului

(stabilit  conform anexei nr.1 la OG
nr.43/1997, republicat ), în afara
localit ilor lei/m2/an 200

5. Firme instalate la locul exercit rii activit ii
în zona drumului, în afara localit ilor

lei/m2/an 35
NOT  : 1. Taxele de la punctele 4 i 5 se pl tesc i pentru panouri publicitare, afi e i firme instalate la
locul exercit rii activit ii, situate în afara zonei drumului, dar care pot afecta condi iile de exploatare sau
siguran a circula iei, iar montarea acestora se poate face numai cu acordul administratorului
drumului.Pentru panourile publicitare, suprafa a minim  supus  tarif rii va fi suprafa a rezultat  din
încadrarea proiec iei orizontale a panoului, la care se adaug  1,00 m de jur împrejur.

2.2 Tarife de utilizare pentru ocuparea zonei drumului, a podurilor, pasajelor, viaductelor i tunelurilor prin amplasarea suprateran  sau
subteran  a unor construc ii, instala ii i alte obiective,   acceptate de administratorul drumurilor

Nr. Nivel
crt. tarife

Domeniul de utilizare sau prestare UM

2010
1. Spa iu cu destina ie comercial  (chio c,

rulot , mas  pentru desfacere produse
alimentare i nealimentare) *

lei/m2/ an 34
2. Avizul pentru implantarea structurilor de

vânzare cu am nuntul cu suprafa a mare 850
Accese la
- sta ii de distribu ie carburan i

3.

- hoteluri, moteluri, depozite, depozite en
gros etc. *

     Not : * Suprafe ele tarifate se stabilesc
pe baza documenta iei depuse pentru
ob inerea acordului sau autoriza iei i a

sur rii acesteia dup  executarea
amplas rii obiectivului lei/m2/an 35

4. Locuri de parcare apar inând
administratorului drumului, utilizate de c tre
unit i cu profil comercial lei/m/an 5,20



5. Amplas ri de: cabluri electrice,
telecomunica ii, TV, conducte de ap ,
canalizare, aburi i alte produse
neinflamabile, de gaze, produse
inflamabile, benzi transportoare care
traverseaz  aerian drumurile, precum i
alte construc ii, inclusiv bran amentele la
re elele de distribu ie din zona drumurilor
jude ene, în ampriz , zon  de siguran
sau alte terenuri apar inând drumului lei/ml/an 5,20

6. Închiriere suprafe e pentru valorificarea
ierbii din zona drumului lei/ha/an 20

NOT  : 1. Sunt scutite de la plata tarifelor de utilizare unit ile de înv mânt, s tate, cultur , ocrotire
social , unit ile Ministerului Ap rii Na ionale, ale Ministerului Internelor i Reformei Administrative.
              2. Tarifele de la punctele 3, 4 i 5 sunt minimale, ele putând fi majorate pe baza negocierii sau
licita iei.

2.3Tarife pentru dep irea limitelor de mas  maxim  admis i
dimensiuni maxime admise

 de c tre autovehiculele înmatriculate în România

Tarif unitar,
cu TVA [euro]Nr. crt. Denumirea

tarifului
Unitate
calcul

2010
1. Eliberare autoriza ie special  de transport, traseu i condi ii de parcurs tarif/

document 22,00
masa total  real  de 16,1  -  20 tarif x

distan
0,20

[to] 20,1  -  25 [km] 0,25
25,1  -  30 0,36
30,1  -  35 0,42
35,1  -  40 0,48
40,1  -  45 0,54
45,1  -  50 0,60
50,1  -  55 0,87
55,1  -  60 0,95
60,1  -  65 1,04
65,1  -  70 1,12
70,1  -  75 1,20
75,1  -  80 1,28
80,1  -  85 1,59
85,1  -  90 1,69
90,1  -  95 1,79

95,1  -  100 1,88

2. Dep irea masei totale maxime admise,
masei maxime admise pe axe i
dimensiunilor maxime admise

Peste 100,0 * 1,88 euro +
0,10 euro

pentru fiecare
0,1-5,0 to

peste 100,0 to



axa simpl , cu
[to]

alte suspensii
decât cele

pneuma-tice
sau

echivalente

0,1  -  0,5 tarif x
distan

0,01

0,6  -  1,0 [km] 0,02
1,1  -  1,5 0,05
1,6  -  2,0 0,10
2,1  -  2,5 0,17
2,6  -  3,0 0,27

3. Dep irea masei maxime admise, pe axe,
indiferent de num rul de osii sau de ro i

peste 3,5* tarife
prev zute

pentru
suspensii

pneumatice
x0,50

axa dubl , cu 0,1  -  0,5 tarif x
distan

0,01

[to] 0,6  -  1,0 [km] 0,02
1,1  -  2,0 0,06
2,1  -  3,0 0,13
3,1  -  4,0 0,24
4,1  -  5,0 0,43
5,1  -  6,0 1,57

peste 6,0 * tarife
prev zute

pentru
suspensii

pneumatice
x0,30

axa tripl , cu 0,1  -  0,5 tarif x
distan

0,01

[to] 0,6  -  1,0 [km] 0,02
1,1  -  2,0 0,06
2,1  -  3,0 0,13
3,1  -  4,0 0,22
4,1  -  5,0 0,35
5,1  -  6,0 0,50
6,1  -  7,0 1,84

4. Dep irea masei maxime admise, pe axe,
indiferent de num rul de osii sau de ro i

peste 7 ,01 * tarife
prev zute

pentru
suspensii

pneumatice
x0,50



Tarif unitar,
cu TVA [euro]Nr. crt. Denumirea

tarifului
Unitate
calcul

2010
lungime, cu [m] 0,01 -  0,2 tarif x

distan
0,00

0,21 -  1,0 [km] 0,04
1,01 -  2,0 0,07
2,01 -  3,0 0,10
3,01 -  4,0 0,15
4,01 -  5,0 0,20
Peste 5,0 0,20 euro+

0,05euro
pentru fiecare
0,01-1,00m
peste 5,0 m

0,01  -   0,1 tarif x
distan

0,00

0,11  -   0,5 [km] 0,07
0,51  -   1,0 0,10
1,01  -   1,5 0,15
1,51  -   2,0 0,25
2,01  -   2,5 0,39
2,51  -   3,0 0,46
3,01  -   3,5 0,63
3,51  -   4,0 0,66

ime, cu [m]

peste 4,0 0,80 euro+
0,05euro

pentru fiecare
0,01-0,50m
peste 4,0 m

0,01  -   0,05 tarif x
distan

0,00

0,06  -   0,3 [km] 0,06
0,31  -   0,5 0,12
0,51  -   1,0 0,24
1,01  -   1,5 0,15
1,51  -   2,0 0,25
2,01  -   2,5 0,39
2,51  -   3,0 0,46
3,01  -   3,5 0,63
3,51  -   4,0 0,66

5. Dep irea dimensiunilor maxime admise

în ime, cu [m]

peste 4,00 0.80euro+
0,05euro

pentru fiecare
0,01-0,50m
peste 4,0m

6. Recânt rire sau rem surare gabarit tarif/
opera ie

30,00

7. Estimare tarife pentru dep irea limetelor maxime admise tarif/
estimare

20,00

Not : * Se aplic  numai în cazul unor transporturi excep ionale, respectiv pe trasee determinate în baza unui proiect de
transport, întocmit de c tre o unitate de specialitate. În cazul celor depistate pe re eaua intern , tariful din cele dou
intervale restrictive se aplic  majorat cu 100%.



INSTRUC IUNI
de aplicare a tarifelor pentru vehiculele înmatriculate în România care circul  cu dep iri de limite maxime-admise de
greutate i/sau gabarit.
I. Cadrul legal

În conformitate cu prevederile art.41 alin.(1) i (4) lit.b) din Ordonan a Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 republicat ,
privind regimul drumurilor, cu modific rile i complet rile ulterioare, transporturile care dep esc limitele maxime admise
de greutate i/sau de gabarit prev zute în Anexa nr.2, se efectueaz  pe baza autoriza iei speciale de transport emis  de
administratorul drumului prin aplicarea unor tarife care constituie surse financiare pentru administrarea drumurilor.
II. Modalitate de plat
1) Persoanele fizice si juridice române vor achita în lei tariful exprimat în euro, la cursul de schimb al zilei comunicat de
Banca Na ionala a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei achit rii tarifului.
(2) Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioar  datei achit rii tarifului se în elege cursul de schimb
comunicat de Banca Na ionala a României în penultima zi lucratoare a lunii respective.
III. Sunt exceptate de la plata tarifului
a) vehiculele de inute de unit ile Ministerului Ap rii;
b) vehiculele de inute de unit ile subordonate Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
c) vehiculele angajate prin contract în lucr ri i servicii prestate administratorului drumului;
d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulan ;
e) vehiculele de inute de serviciile de urgen , astfel cum sunt reglementate prin Ordonan a Guvernului nr. 88/2001
privind înfiin area, organizarea si func ionarea serviciilor publice comunitare pentru situa ii de urgen , aprobat  cu
modific ri i complet ri prin Legea nr. 363/2002, cu modific rile i complet rile ulterioare;

f) vehiculele care efectueaz  transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, asa cum sunt definite prin
Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele p i la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la
statutul for elor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, i la Protocolul privind statutul comanda-mentelor militare
interna ionale, înfiin ate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
g) vehiculele care efectueaz  transporturi funerare;
h) vehiculele care efectueaz  transporturi în cazul unor calamit i sau dezastre naturale.
IV. Recântarire i remasurare
Recântarirea i remasurarea se efectueaz  numai pe re eaua de drumuri jude ene din jude ul Maramure , la solicitarea
operatorului de transport.
Modul de efectuare a calculelor:
1. tariful unitar se introduce în calcul cu num rul de zecimale rezultat, f  rotunjiri;
2. distan a se introduce în calcul în kilometri, f  zecimale, prin rotunjire în plus la unitate;
3. rezultatele par iale pân  la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc;
4. tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunje te la doua zecimale, în lei.
V. Tarifare pentru eliberarea autoriza iilor speciale de transport
Valoarea total  a tarifarii în vederea eliber rii autoriza iei speciale de transport se aplic  prin cumularea tarifelor pentru
emiterea autoriza iei speciale de transport, pentru dep irea masei totale sau pe axe i pentru dep irea dimensiunilor.
VI. Tarifare pentru dep irea masei (total  sau pe axe)
a) Tarifarea pentru dep irea masei se efectueaz  prin compararea rezultatului ob inut pentru tarifarea masei totale cu
rezultatul ob inut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare
rezultat .
b) Tarifarea pentru dep irea masei totale se calculeaz  prin aplicarea tarifului unitar corespunz rtor masei reale a
vehiculului.
c) În situa ia în care cel pu in dou  vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor, din
punctul de vedere al distantei dintre axe, se efectueaz  pentru fiecare vehicul, indiferent de num rul de osii sau de ro i
ale fiec rui vehicul.
d) Tarifarea pentru dep irea masei  maxime  admise  pe  axe  se  calculeaz  prin aplicarea tarifului unitar corespunz tor
valorii cu care este dep it  masa maxim  admis  pe axe, în func ie de categoria drumului pe care se circul .
e) Pentru axe multiple constituite din cel pu in dou  axe consecutive ale aceluia i vehicul, tarifarea pentru dep irea
masei maxime admise pe axe se calculeaz  pentru fiecare categorie de axe (simpl , dubl , tripl ), în func ie de distan a
dintre axe.
f) Tarifarea pentru dep irea masei maxime admise pe axa dubl i tripl  se efectueaz  pentru ansamblul de axe, f  a
se compara i a se lua în considerare axele componente ale configura iei de axe.
g) În cazul dep irii masei maxime admise pe mai multe axe sau configura ii de axe distincte ale aceluia i vehicul,
tarifarea se cumuleaz .



h) Nu se elibereaz  autoriza ie special  de transport, nu se tarifeaz i nu se sanc ioneaz  contraven ional dep irea
masei maxime admise pe ax i a masei totale sau a maselor pe axe i masei totale înscrise în autoriza ia special  de
transport sau în avizul prealabil, dac  dep irea este de pân  la:
(i) 3% inclusiv, pentru masa pe ax  simpl
(ii) 3% inclusiv, pentru masa pe ax  dubl :
(iii) 3% inclusiv, pentru masa pe ax  tripl :
(iv) 4,0% inclusiv, pentru masa total .
i) Tarifarea pentru dep irea masei totale sau pe axe nu se aplic  pentru vehiculele de transport de persoane
(autoturisme, microbuze, autocare, autobuze).
j) Masa maxim  pe axe care poate fi autorizat  peste masa maxim  admis , pân  la care este posibil  emiterea
autoriza iei speciale de transport, i circula ia vehiculelor, indiferent de categoria de drum:
(i) 3,5 tone pentru axa simpl ;
(ii) 6,0 tone pentru axa dubl ;
(iii) 7,0 tone pentru axa tripl .
k) În mod excep ional se pot autoriza transporturi cu dep iri de mas  pe configura ii de axe peste masele maxime pe
axe care pot fi autorizate, pentru care nu exist  posibilitatea tehnic  de diminuare a masei înc rc turii sau a înlocuirii
mijlocului de transport, cu condi ia întocmirii unui proiect de transport de c tre o unitate de specialitate agreat  de
administratorul drumului în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu plata tarifelor suplimentare de utilizare
corespunz toare dep irilor.
VII.  Alte specific ri privind verificarea, autorizarea i calcularea tarifelor în cazul dep irii limitelor de greutate i
gabarit
1. În cazul dep irii limitei maxime admise pe mai multe categorii de osii sau pe mai multe osii din aceea i categorie,
tarifarea se cumuleaz , iar dac  exist i dep ire a greut ii totale se aplic  numai tariful cel mai mare.
2.  Pentru dep irile de gabarit se aplic  tariful cumulat pentru lungime i l ime sau în ime.
3. Tariful total reprezint  suma tarifului pentru dep irea de greutate cu cel pentru dep irea gabaritului, în condi iile
specificate mai sus.
4. În cazul efectu rii m sur torilor de greutate sau de gabarit, la limitele maxim admise se adaug  valorile toleran elor.
Dac  se dep esc limitele maxime, inclusiv toleran a, valoarea dep irii se aplic  la limitele maxim admise prin lege.
Stabilirea greut ii totale se poate face i pe baza c ii de identitate sau certificatului de înmatriculare i a actelor de
înso ire a m rfii. În acest caz greutatea total  reprezint  suma dintre tara autovehiculului (solo sau în ansamblu) i masa
înc rc turii.
5. Verificarea respect rii condi iilor de transport în limitele maxime admise de greutate i/sau de gabarit, aplicarea
sanc iunilor precum i stabilirea cuantumului desp gubirilor în conformitate cu dispozi iile articolelor 60 i 61 din
Ordonan a Guvernului nr. 43 din 28 august 1997, privind regimul drumurilor, cu modific rile i complet rile ulterioare se
face de c tre personalul împuternicit din cadrul Direc iei Tehnice.
VIII.   Tarifare pentru dep irea dimensiunilor maxime admise
a) Tarifarea  pentru dep irea dimensiunilor  maxime  admise  se calculeaz   prin  aplicarea  tarifului unitar
corespunz tor valorii cu care este dep ita dimensiunea maxim  admis .
b) În situa ia în care sunt dep ite cel pu in dou  dintre dimensiunile maxime admise, se cumuleaz  tarifarea pentru
dimensiunile care sunt dep ite.
c) Nu se elibereaz  autoriza ie special  de transport, nu se tarifeaz i nu se sanc ioneaz  contraven ional dep irea
dimensiunilor maxime admise sau dep irea dimensiunilor înscrise în autoriza ia special  de transport ori în avizul
prealabil, dac  dep irea se încadreaz  în urm toarele valori:
(i) pentru lungime: 20 cm;
(ii) pentru l ime: 10 cm.
d) Nu se tarifeaz i nu se sanc ioneaz  contraven ional dep irea cu 0,01-0,05 m a în imii maxime admise sau a
în imii înscrise în autoriza ia special  de transport ori în avizul prealabil. Dac  traseul avizat/autorizat permite circula ia
cu în imea rezultat , personalul împuternicit cu drept de control efectueaz  o men iune pe aviz /autoriza ie, în cazul în
care nu este posibil  circula ia cu în imea rezultat  prin m surare, personalul cu drept de control elaboreaz  un nou
traseu, pentru care se recalculeaz  tarifele suplimentare de utilizare.
e) Pentru în imea de 4,01 - 4,05 m inclusiv se elibereaz  aviz prealabil pentru cunoa terea de c tre operatorul de
transport a traseului de parcurs si pentru asigurarea siguran ei rutiere.
f) Pentru vehicule specializate a c ror caroserie este destinat  transportului de vehicule nu se elibereaz  autoriza ie
special  de transport pân  la lungimea de 20,75 metri inclusiv.
IX.   Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare prev zute în prezenta anex
I. Se aplic  pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state
II. Prin vehicul se în elege orice autovehicul rutier având cel pu in dou  axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un
autovehicul i semiremorc  ori remorc /remorcile tractat /tractate de acesta, cu sau far  înc rc tura.
III. Masele si dimensiunile maxime admise sunt prev zute în anexa nr. 2 la Ordonan a Guvernului nr. 43 din 1997 privind
regimul drumurilor, republicat , cu modific rile si complet rile ulterioare.



IV. Controlul maselor si dimensiunilor se efectueaz  pe re eaua de drumuri jude ene din jude ul Maramure .
V. Pentru circula ia vehiculelor cu dep irea maselor sau dimensiunilor maxime admise se aplic  tarifele suplimentare de
utilizare prev zute în prezenta anex .
VI. Tarifele se aplic  la acela i nivel pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state.
VII. Tarifele prev zute la nr.crt. 3 se majoreaz  cu 100% pentru vehiculele la care se constat  circula ia f  avizul
prealabil sau autoriza ia special  de transport, prev zute la nr.crt. 1 i 2.
VIII. Tarifele prev zute la nr. crt. 4, marcate cu "*)", se majoreaz  cu 100% pentru vehiculele la care se constat
circula ia far  avizul prealabil sau autoriza ia special  de transport, prev zute la nr crt. 1 i 2.
IX. Tarifele prev zute la nr. crt. 5 se majoreaz  cu 100% pentru vehiculele la care se constata circula ia f  avizul
prealabil sau autoriza ia special  de transport, prev zute la nr. crt. 1 si 2.
X.  Pentru vehiculele prev zute în anexa nr. 2 la Ordonan a Guvernului nr. 43/1997, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, tarifele de la pct. 3 si 5 nu se aplic  pentru masa total i/sau dimensiunile mai mari decât cele
prev zute în anexa nr. 2 la Ordonan a Guvernului nr. 43/1997, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, i
care sunt cel mult egale cu masa total i cu dimensiunile prev zute de Directiva 96/53/CEE.
XI. Aplicarea tarifelor prev zute la pct. VII, VIII si IX se efectueaz  pe re eaua de drumuri jude ene din jude ul
Maramure .

3. Alte taxe instituite la nivelul unit ilor subordonate  Consiliului jude ean Maramure

Muzeul Jude ean de Etnografie
Nr. crt Denumirea impozitului/taxei/tarifului UM Nivel 2010

1. Tax  vizitare muzeu- copii  lei/pers 4
2. Tax  vizitare muzeu - studen i  lei/pers 4
3. Tax  vizitare muzeu - adul i  lei/pers 6

Muzeul de istorie i arheologie

Nr. crt. Denumirea impozitului/taxei/tarifului UM Nivel 2010
1. Tax  vizitare expozi ii -adulti  lei/pers 5
2. Tax  vizitare expozi ii – copii, pre colari,

elevi, studen i, pensionari
 lei/pers 2

3. Tax  vizitare expozi ii –persoane cu
dizabilit i

 lei/pers 0

4. Tax  vizitare expozi ii – programe de
educa ie muzeal

 lei/pers 3

5. Tax  vizitare Tezaur  lei/pers 2

Muzeul de Art  Centru Artistic

Nr. crt. Denumirea impozitului/taxei/tarifului UM Nivel 2010

1. Tax  bilet vizitare a expozi iei
permanente

1.1. • pre  întreg pentru adul i lei/bilet 6

1.2.
• pre  redus (pentru elevi i studen i la
cursuri de zi; alte categorii i grupuri
beneficiare ale regimului de reducere
potrivit prevederilor legale în vigoare)

lei/bilet 2

2. Tax  bilet vizitare a expozi iilor
temporare organizate la sediu

2.1. • pre  întreg pentru adul i lei/bilet 2

2.2.
• pre  redus (pentru elevi i studen i la
cursuri de zi; alte categorii i grupuri
beneficiare ale regimului de reducere
potrivit prevederilor legale în vigoare)

lei/bilet 2

3.
Tax  bilet vizitare a expozi iilor
temporare organizate în alte loca ii decît
la sediu



3.1. • pre  întreg pentru adul i – loca ii din
jude  în mediul urban lei/bilet 2

3.2.

• pre  redus (pentru elevi i studen i la
cursuri de zi; alte categorii i grupuri
beneficiare ale regimului de reducere
potrivit prevederilor legale în vigoare) –
loca ii în mediul urban

lei/bilet 1

3.3. • pre  întreg pentru adul i – loca ii din
jude  în mediul rural lei/bilet 1

3.4.

• pre  redus ((pentru elevi i studen i la
cursuri de zi; alte categorii i grupuri
beneficiare ale regimului de reducere
potrivit prevederilor legale în vigoare) –
loca ii în mediul rural

lei/bilet 0,5

4.
Tax  bilet vizitare tip «Tur expozi ional»
(cuprinzând, la pachet, atât expozi ia
permanent  cât i expozi ia temporar )

4.1. • pre  întreg pentru adul i lei/bilet«Tur» 7

4.2.
• pre  redus (tineri sub 18 ani; studen i; alte
categorii i grupuri beneficiare ale regimului
de reducere potrivit prevederilor legale în
vigoare)

lei/bilet«Tur» 3

5.

Tax  Abonament de vizitare în grup a
expozi iilor de art : con ine ase bilete
colective care dau dreptul la vizitarea a
ase expozi ii (permanent i/sau

temporare) din programul anual
expozi ional propriu al muzeului nostru,
cu valabilitate pe parcursul unui an
calendaristic (12 luni)

5.1.
• în grupuri mixte de vârst , pentru 2 pân
la 5 persoane din aceea i familie –
abonament tip «FAMILIAL»

lei/
Abon.«FAMILIAL» (6

expozi ii)
30

5.2.
• în grup de elevi, studen i la cursuri de zi,
pentru 2 pân  la 6 persoane –  abonament
tip «CIVIC»

lei/Abon.«CIVIC»
(6 expozi ii) 18

6.

Tax  Abonament individual de vizitare a
expozi iilor de art : con ine ase bilete
individuale care dau dreptul la vizitarea a
ase expozi ii (permanent i/sau

temporare) din programul anual
expozi ional propriu al muzeului nostru,
cu valabilitate pe întreg parcursul anului

6.1. • pre  întreg pentru adul i –  abonament
individual tip «EXPERT»

lei/ Abon.«EXPERT»
(6 expozi ii) 24

6.2.
• pre  redus pentru elevi i studen i la
cursuri de zi –  abonament individual tip
«EDUCATIV»

lei/
Abon.«EDUCATIV»

(6 expozi ii)
12

6.3.

Tax  bilet de vizitare expozi ii tip
«GRATUIT» (protocol intern i extern;
muzeografi interni i externi; arti ti plastici
din Centrul Artistic Baia Mare sau asocia i;
alte categorii i grupuri beneficiare ale
regimului de GRATUITATE potrivit
prevederilor legale în vigoare)

lei/ bilet«GRATUIT»
(6 expozi ii) Gratuit



Muzeul Jude ean de Mineralogie
Nr. crt Denumirea impozitului/taxei/tarifului UM Nivel 2010

1. Tax  vizitare muzeu - adul i  lei/pers 5
2. Tax  vizitare muzeu - copii  lei/pers 3
3. Tax  vizitare muzeu - copii în grup

organizat
 lei/pers 2

4. Tax  vizitare Planetariu - copii în grup
organizat

 lei/pers
2

5. Tax  vizitare Planetariu - adul i în grup
organizat

 lei/pers
4

6. Tax  vizitare Planetariu - individual  lei/pers 6


