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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 aprobarea taxelor judeţene 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 aprobarea taxelor judeţene pentru anul
fiscal 2018,
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, dl. CălinIonel Dobra, înregistrată cu nr. 21684/08.11.2017 şi Raportul nr. 21658/08.11.2017 al Direcţiei
Generale Economică, Informatizare - Birou Venituri prin care se propune aprobarea taxelor
judeţene 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

RO MÂ N IA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxelor judeţene pentru anul fiscal 2018
Consiliul Judeţean Timiş,
Având în vedere Expunerea de motive nr.21684/08.11.2017 iniţiată de Preşedintele
Consiliului Judeţean Timiş, domnul Călin Ionel Dobra şi Raportul nr.21685/08.11.2017 al
Direcţiei Generale Economică, Informatizare prin care se propune aprobarea taxelor
judeţene pentru anul fiscal 2018,
În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 486 şi art. 489 din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul,
În temeiul prevederilor art.91, alin (3) lit.c) şi art. 97 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂ RÂ RE
Art.1 - Se aprobă taxele judeţene pentru anul fiscal 2018, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Prezenta hotărâre intră in vigoare începand cu data de 01.01.2018. Cu
aceeasi dată îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judetean Timis
nr. 268/2016 privind stabilirea taxelor judeţene pentru anul fiscal 2017.
Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
Generală Economică, 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
- Direcţiilor, Serviciilor, Birourilor si Compartimentelor din cadrul Consiliului
Judetean Timis;
- 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

la Hotărârea nr._______ din

Taxele judeţene pentru anul fiscal 2018

I.- Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
Nr.crt
Specificaţie_______ U/M_________ Taxa -le i
1) Taxe pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţă(mp)
1.1. n mediul urban :
până la 150, inclusiv
6
151 - 250, inclusiv
7
251-500, inclusiv
9
501-750, inclusiv
12
751-1000, inclusiv
14
peste 1000
14+0,01 lei/mp. pt.fiecare mp care depăşeşte 1000 mp.
1.2.- Pentru mediul rural se percepe 50 % din taxa prevăzută pentru mediul urban.
1.3. Pentru eliberarea certificatului de urbanism în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, la
taxa stabilită potrivit 1.1. şi 1.2 se adaugă o taxă fixă în cuantum de 1000 lei_________________
1.4. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism = 30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului de urbanism iniţial
1.5. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către structura de specialitate din cadrul
consiliului judeţean = 15 lei/aviz________________________________________________________
2). Taxe pentru eliberarea unei autorizaţii de construire
2.1. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire
anexă = 0,5% din valoarea lucrărilor de construcţii
2.2. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru alte construcţii decât cele
menţionate la pct. 2.1. = 1% din valoarea lucrărilor de construcţii, inclusiv valoarea instalaţiilor
2.3. Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire = 30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea autorizaţiei iniţiale___________________________________________________________
2.4. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii
= 0,1% din din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă
părţii desfiinţate______________________________________________________________________
2.5. Taxa pentru autorizarea de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice, a studiilor privind ridicările
topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări: = 15 lei pentru fiecare mp afectat________
2.6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori
campinguri = 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie__________________________
2.7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, containere, tonete,
cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea
corpurilor şi panourilor de afişaj, firmelor şi reclamelor pe căile şi spaţiile publice = 8 lei pentru
fiecare mp de suprafaţă ocupată de construcţie___________________________________________
2.8. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu =
13 lei pentru fiecare racord____________________________________________________________
3). Taxe speciale
3.1. Taxa pentru avizarea autorizaţiei de construire de către structura de specialitate din cadrul

consiliului judeţean = 50 lei/aviz
3.2. Taxa pentru emiterea avizului tehnic de către structura de specialitate din cadrul consiliului
judeţean, solicitat la autorizaţia de construire = 50 lei/aviz_________________________________
3.3. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii,
taxa calculată conform capitolului II se majorează cu :
- 20% în cazul în care valoarea investiţiei > 1 000 000 lei
- 50% în cazul în care valoarea de investiţie < 1 000 000 lei________________________________
3.4.Taxă pentru emiterea certificatului de atestare a edificării/desfiinţării construcţiei = 100 lei
3.5.

Taxă pentru emiterea avizului de oportunitate = 100 lei

3.6. Taxă pentru consultanţă tehnică de specialitate în domeniul urbanismului şi amenajării
teritoriului = 50 lei ( CTATU)__________________________________________________________

Notă :
Consiliul Judeţean Timiş acordă scutirea de taxe pentru eliberarea certificatelor de
urbanism, avizelor şi autorizaţiilor de construire pentru:
a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în
valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001
privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,
datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste
lucrări pe cheltuială proprie;
b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al
monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările
ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor
istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism
întocmite potrivit legii;
c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri
pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare
urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor
respective

II. -Valorile pe metru pătrat la clădiri şi alte construcţii pentru stabilirea bazei de
calcul a taxelor de emitere şi regularizare a autorizaţiilor de construcţie
Nr.
Crt.

Tipul clădirii

Clădire cu instalaţii
de apă, canalizare,
electrice, încălzire
( lei/mp)
(condiţii cumulat.)

Clădire fără
instalaţii de apă,
canalizare,
electrice, încălzire
( lei/mp)

A.

Clădiri şi alte construcţii speciale cu cadre din
beton armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic sau /şi
chimic
Clădiri şi alte construcţii speciale cu pereţi
exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic
şi/sau chimic
Clădire-anexă şi alte construcţii speciale cu
cadre de beton armat sau cu pereţi exteriori
din cărămidă arsă sau din alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau
chimic
Clădire-anexă şi alte construcţii speciale cu
pereţi exteriori din lemn,din piatră naturală,
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din
orice alte alte materiale nesupuse unui
tratament termic şi/sau chimic
In cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încaperi amplasate la subsol,
la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit.A-D
In cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încaperi amplasate la subsol
la demisol, şi/sau la mansardă utilizate în alte
scopuri decât cel de locuinţă în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D

1000

600

300

200

200

175

125

75

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

B.

C.

D.

E.

F.

NOTĂ:
- Pentru clădirile proprietate publică sau privată a judeţului Timiş, concesionate,
închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte
taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor
dreptului de administrare sau folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
- Pentru terenurile proprietate publică sau privată a judeţului Timiş, concesionate,
închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte
taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor
dreptului de administrare sau folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

III.- Taxe pentru servicii de reclamă şi publicitate
1) Orice persoană care beneficiază sub diverse forme de servicii de reclamă şi publicitate
pe domeniul public sau privat al judeţului Timiş, este obligată să încheie contracte în acest
sens şi datorează bugetului propriu al judeţului Timiş o taxă de 3% din valoarea serviciilor
de reclamă şi publicitate, exclusiv taxa pe valoarea adăugată .
2) Orice persoană care utilizează un panou, un afiş sau structură de afişaj pentru reclamă
şi publicitate pe domeniul public sau privat judeţean datorează plata taxei anuale către
bugetul propriu al C.J.T.
Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual,
prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei
afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită astfel:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică,
suma este de 32 lei;
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate,
suma este de 23 lei.

IV. - Alte taxe de interes judeţean pentru instituţiile de artă şi cultură
-A) Muzeul Naţional al Banatului Timişoara
- Taxa vizitare expoziţii cu finanţare
=
de până la 20.000 lei
- Taxă vizitare expoziţii cu finanţare
=
între 20.000-50.000 lei
- Taxă vizitare expoziţii cu finanţare
peste 50.000 lei
=
- Taxă filmare în incinta muzeului
=
- Taxă fotografii în incinta muzeului
(în expoziţii)
=
- Taxă prezentare rezervaţii naturale
=
=
- Taxă consultanţă de specialitate
=
=
- Taxă ghid turistic în centrul istoric al
Timişoarei (inclusiv limbi străine)
=
-B) Muzeul de Artă Timişoara
- Taxa vizitare muzeu adulţi expoziţii
permanente şi temporare
- Taxă ghidaj( grup max.25 pers.)
expoziţii permanente şi temporare
- Taxă fotografiere expoziţii
permanente şi temporare
- Taxă filmare expoziţii
permanente şi temporare
- Taxă vizitare expoziţii temporare de
tezaur de importanţă naţională,
expoziţii internaţionale, adulţi
- Taxă vizitare expoziţii temporare de
tezaur de importanţă naţională,
expoziţii internaţionale elevi, studenţi,

=
=

5 lei/bilet
15 lei/bilet
50 lei/bilet
100 lei/oră
30 lei/oră
60 lei/grup până la 20 persoane
120 lei/grupuri mai mari de 20 persoane
120 lei/oră-cercetător expert
84 lei-muzeograf
150 lei/grup

10 lei/bilet
20 lei/bilet

=

25 lei/bilet

=

35 lei/bilet

=

20 lei/bilet

grupuri formate din mai mult de 10 persoane,
pensionari, persoane cu dizabilităţi
=
10 lei/bilet
- Taxă ghidaj expoziţii temporare de
tezaur de importanţă naţională
= 30 lei/bilet
- Taxă ghidaj expoziţii temporare de
tezaur de importanţă internaţională
= 50 lei/bilet
- Taxă foto expoziţii internaţionale
= 5 lei/bilet
- C) Muzeul Satului Bănăţean
- Taxa vizitare muzeu adulţi
- Taxa pentru ghid specializat
- Taxa filmare profesională în
incinta muzeului
- Taxă vizitare expoziţie
- Taxă consultanţă de specialitate
- Taxă fotografiere/filmare evenimente
de familie( nunţi, botezuri, logodnă)

=
=

5 lei/bilet
12 lei/grup de vizitatori

= 500 lei/zi
=
2 lei/bilet
=
100 lei/oră-muzeograf
=

50 lei/eveniment

- D) Teatrul pentru Copii şi Tineret “Merlin”
- Taxa intrare spectacole adulţi
= 15 lei/bilet
- Taxa intrare spectacole copii
= 10 lei/bilet
- Taxă pentru spectacole speciale =
7 lei/bilet
(trupe invitate din ţară şi străinătate
valoarea biletelor de intrare se poate majora
cu până la 100% faţă de punctele a) şi b)
- Spectacole cu păpuşi
= minim 500 lei/spectacol
- Spectacole de teatru
= minim 1000 lei/prestaţie
- E) Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Timiş
a) Taxă intrare spectacole ale
Ansamblului Banatului
- desfăşurate la sediu
= 10 lei/bilet
- spectacole ordinare
= 15 lei/bilet
- cu artişti colaboratori
= 20 lei/bilet
- pentru mega-spectacole
= 25 lei/bilet
b) Taxe Şcoala de Artă
- Taxa înscriere şi testare
= 30 lei/înscriere
- Taxă şcolarizare/an
- predare individuală
= 900 lei/an şcolar
- predare colectivă
= 850 lei/an şcolar
- taxe corepetiţie
= 50 lei/cursant
c) Material didactic
- curs teorie muzicală
= 30 lei/curs
- curs istoria artei
= 30 lei/curs
- carte de folclor
= 30 lei/carte
- videobook didactic
= 30 lei/curs
d) Cercuri artistice diverse
- cercuri artistice pentru copii
= 30 lei/copil
- cercuri artistice pentru adulţi
= 40 lei/persoană

NOTĂ:
Vizitarea muzeelor este GRATUITĂ pentru:
a) persoanele cu handicap grav şi accentuat şi însoţitor
b) preşcolari, elevi, studenţi şi cadre didactice
c) pensionari
d) solicitanţii de azil şi refugiaţii din cadrul Centrului Regional Timişoara. Participarea în
grup a solicitanţilor de azil şi refugiaţilor din cadrul Centrului Regional Timişoara la
spectacolele organizate de Teatrul pentru Copii şi Tineret „ Merlin” şi Centrul de Cultură şi
Artă al judeţului Timiş este gratuită în limita locurilor disponibile din sala de spectacole.

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 21684/08.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor judeţene
pentru anul fiscal 2018

Subsemnatul Călin Ionel Dobra, preşedintele CJT, având în vedere
necesitatea iniţierii unui proiect de hotărâre prin care să fie aprobate taxele judeţene
practicate de Consiliul Judeţean Timiş şi de instituţiile de artă şi cultură din
subordinea Consiliului Judeţean Timiş pentru anul fiscal 2018.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 268/2016 au fost aprobate taxele
judeţene pentru anul 2017.
Având în vedere necesitatea şioportunitatea stabilirii taxelor judeţene
practicate de Consiliul Judeţean Timiş şi de instituţiile de artă şi cultură din
subordinea Consiliului Judeţean Timiş pentru anul fiscal 2018.
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 taxele judeţene practicate de Consiliul Judeţean Timiş şi de
instituţiile de artă şi cultură din subordinea Consiliului Judeţean Timiş pentru anul
fiscal 2018.

PREŞEDINTE,
Călin Ionel Dobra

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
INFORMATIZARE
BIROUL VENITURI
Nr.21658/08.11.2017

APROB
prezentarea în comisiile de specialitate
PREŞEDINTE
Călin Ionel Dobra

RAPORT
privind propunerea de aprobare a taxelor judeţene
pentru anul fiscal 2018

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 268/2016 au fost aprobate taxele
judeţene pentru anul fiscal 2017.
În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, taxele judeţene se aprobă
de Consiliul judeţean, iar potrivit art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene, pot stabili cote adiţionale
la taxele locale, în funcţie de criterii economice, sociale, geografice, precum şi de
necesităţile bugetare locale. Cotele adiţionale stabilite nu pot fi mai mari de 50% faţă
de nivelurile aprobate prin hotărâre de guvern.
Totodată, potrivit art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene pot institui „alte taxe locale”
pentru utilizarea temporară a locurilor publice, vizitarea muzeelor, caselor memoriale,
monumentelor istorice de arhitectură şi alte servicii prestate.
În aceste condiţii, propunem ca nivelul taxelor judeţene stabilite la nivelul
Consiliului Judeţean Timiş în anul fiscal 2017, să rămână neschimbate în anul fiscal
2018, respectiv la nivelul maxim din Codul fiscal.
Pentru instituţiile de artă şi cultură din subordinea CJT, propunem
menţinerea la acelaşi nivel a taxelor care vizează accesul la acţiunile şi activităţile
instituţiilor de artă şi cultură de interes judeţean, cu următoarele excepţii:
La Teatrul pentru Copii şi Tineret „ Merlin” propunem:
majorarea taxei de intrare spectacole adulţi de la 10 lei la 15 lei/bilet
majorarea taxei de intrare spectacole copii de la 5 lei la 10 lei lei/bilet
introducerea unei taxe noi pentru bilete de intrare la spectacole
organizate de 7 lei/bilet, în cursul săptămânii
S-au diferenţiat spectacolele de duminică de cele organizate, şi s-a propus
creşterea valorii biletelor de intrare datorită costurilor de producţie ale spectacolelor
care au crescut şi totodată pentru alinierea taxelor cu celelalte teatre de profil din
ţară.
La Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Timiş propunem majorarea taxei
pentru materialele didactice necesare desfăşurării activităţilor de teorie muzicală de
la 20 lei la 30 lei, şi pentru cursul de istoria artei de la 20 lei la 30 lei, aceasta fiind
determinată de creşterea preţurilor la materialele de birotică, şi a faptului că numărul
solicitărilor de cursuri au crescut, drept urmare a fot nevoie şi de alţi profesori, plata
lor se făcându-se din aceste venituri.

Această majorare a fost impusă de faptul că, pe lângă activitatea de instruire
pentru învăţarea tehnicilor de bază în domeniile alese, copiii beneficiază şi de
costumaţie adecvată, la aceasta înregistrându-se o creştere a preţurilor atât la
materiale cât şi la manoperă.
La Muzeul Naţional al Banatului necesitatea modificării taxei de vizitare a
expoziţiilor se datorează faptului că se desfăşoară anual conform Proiectului minimal
evenimente de anvergură a căror organizare presupune costuri semnificative ce nu
justifică preţul actual al biletelor de vizitare a expoziţiilor de 2 lei.
Pentru a avea succes şi pentru a fi cunoscută în public, fiecare expoziţie
trebuie promovată corespunzător în media, prin executarea unor tipărituri, bannere,
afişe, pliante, fapt ce necesită cheltuieli suplimentare.
În cazul organizării unor expoziţii internaţionale, pentru aducerea în ţară sunt
necesare cheltuieli de transport, asigurarea acestor bunuri expuse şi alte cheltuieli.
Prin urmare, propunem ca:
taxa de vizitare pentru expoziţii cu finanţare de până la 20.000 lei să fie de 5
lei/bilet
taxa de vizitare pentru expoziţii cu finanţare cuprinsă între 20.000 lei -50.000
lei să fie de 15 lei/bilet
taxa de vizitare pentru expoziţii cu finanţare de peste 50.000 lei să fie de 30
lei/bilet
Prin aplicarea noilor taxe, considerăm că acestea se vor alinia în rândul
celorlalte muzee naţionale din ţară.
Faţă de cele prezentate vă rugăm să analizaţi şi avizaţi favorabil taxele
propuse, conform proiectului de hotărâre alăturat
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