
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 7/2017 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Covasna nr. 49/2016 privind stabilirea taxelor şi 

tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către 

direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean 

Covasna 
 

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 

data de 26 ianuarie 2017, analizând Expunerea de motive a 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 

privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau 

serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea 

Consiliului Judeţean Covasna, având în vedere: Raportul Direcției 

Economice, precum și Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ordinul ministerului mediului și pădurilor nr. 3836/2012 privind 

aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către 

administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea 

ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi 

eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în 

scop comercial, adresa Ministerului mediului și pădurilor nr. 

20374/ES/18.10.2016, fiind îndeplinite prevederile art. 6 din 

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, în baza art. 91 alin. (3) lit. „c” şi 

în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 

privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau 

serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea 

Consiliului Judeţean Covasna se modifică și se completează 

după cum urmează: 

1. Anexa nr. 10 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 

la prezenta hotărâre. 

2. După anexa nr. 12 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 

13, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.II. Taxele și tarifele prevăzute fac venituri la:. 

a) Bugetul propriu al Şcolii Populare de Artă şi Meserii, 

încasările provenite din aplicarea prevederilor cuprinse în 

anexa nr. 1. 

b) Bugetul propriu al Centrului Județean Pentru Protecția 

Naturii, Dezvoltare Rurală si Salvamont încasările provenite 

din aplicarea prevederilor cuprinse în anexa nr. 2. 

Art.III. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Sfântu Gheorghe, la 26 ianuarie 2017. 

 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează, 

p. Secretar al județului Covasna, 

SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 7/2017 

(Anexa nr. 13 la Hotărârea nr. 49/2016) 

 

TARIFE PENTRU ANALIZAREA DOCUMENTAȚIILOR ȘI ELIBERAREA DE AVIZE PENTRU 

ACTIVITĂȚI/PLANURI/PROIECTE/PROGRAME DESFĂȘURATE PE ARIILE NATURALE PROTEJATE AFLATE ÎN 

ADMINISTRARE/CUSTODIE 

 

1. 
Analizarea documentațiilor și eliberarea de avize pentru activități/planuri/proiecte/programe care nu necesită aviz din partea agenției pentru 

protecția mediului 
100 lei 

2. Analiza documentațiilor pentru activități/planuri/proiecte/ programe care nu necesită parcurgerea procedurii EIA/SEA/EA 100 lei 

3. 
Analiza documentațiilor pentru activități de exploatare forestieră sau activități de exploatarea resurselor minerale, dacă nu necesită realizarea 
raportului de mediu sau a raportului privind impactul asupra mediului 

100 lei 

4. Analiza documentațiilor pentru activități/planuri/proiecte/programe care necesită realizarea raportului de mediu 200 lei 

5. Analiza documentațiilor pentru activități/planuri/proiecte/programe care necesită realizarea raportului privind impactul asupra mediului 400 lei 
 

Pentru scopuri caritative se poate acorda gratuitate. 

Pentru activitățile realizate de către Consiliul Județean Covasna, instituțiile subordonate acestuia, CJPNDRS și cele necesare administrării și managementului 

ariilor naturale protejate, avizele se eliberează gratuit. 
Persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități de cercetare sunt scutite de la plata tarifelor de eliberare de avize pentru activitatea de cercetare, dacă 

materialele nu sunt folosite în scop comercial. Persoanele fizice sau juridice pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize pentru activități/ 

planuri/proiecte/programe care nu necesită aviz din partea agenției pentru protecția mediului și sunt necesare pentru desfășurarea unei activități educaționale, sunt 
scutite de la plata tarifelor de eliberare de avize. 


