
 
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU  
 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea taxelor  şi  tarifelor de nivel judeţean  

pentru anul 2021 
 
 

 Consiliul judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău, de inițiere a 
proiectului de hotărâre, nr.16275/19.11.2020 ; 

- raportul Direcţiei economice,  nr.   16276/19.11.2020 ; 
- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 
- prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1835/2017 pentru 

aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea 
construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, 
pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile 
pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 
fiscal 2013; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.25, alin. (2) şi art.35, alin. (3) din Normele de aplicare 
a Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local aprobate 
prin Ordinul nr.353/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei 
administrative, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile art. 11, 20 alin.(1) lit.”b”, art.27 şi 30 din Legea         
nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Titlului IX –Impozite şi taxe locale din Legea         
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
 



 
 
 

- prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  nr.48/2010 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii 
în vederea descentralizării; 

- prevederile Ordinului Ministrului sănătăţii nr. 1043/2010 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea 
pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează 
condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a 
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2016-2017, 

 
În temeiul art.173 alin (1) lit. „b”, alin (3) lit. „c” și art.182 alin (1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. (1) Se stabilesc nivelurile taxelor/tarifelor aferente eliberării unor 

certificate, avize, autorizaţii, conform anexei nr.1 
 
          (2) Taxele stabilite conform alin. (1) se plătesc anterior eliberării 

certificatului, avizului sau autorizaţiei, după caz.  Dovada plăţii se păstrează de 
către compartimentul  care a eliberat documentul respectiv. 

  
          (3) Scutirile la plata taxelor reglementate de alin. (1) sunt 

prevăzute în anexa nr. 1, lit. „B” 
 
Art.2. Se stabilesc tarifele pentru eliberarea licenţelor de traseu pentru 

curse regulate, conform anexei nr.2. 
 
Art.3. Se stabilesc nivelurile taxelor pentru eliberarea acordurilor 

prealabile şi autorizaţiilor privind amplasarea şi accesul la drumul judeţean, 
conform anexei nr.3. 

 
Art.4. (1). Se stabilesc tarifele aferente  utilizării de către terţi a unor 

bunuri imobile proprietate publică sau privată a judeţului Buzău, conform anexei 
nr.4.  



          (2) Tarifele de utilizare stabilite potrivit anexei 4 pct. 2 se achită 
de beneficiari pe baza notei de constatare a Serviciului administrativ şi protocol 
din cadrul Direcţiei economice a Consiliului judeţean Buzău. 

 
                  (3) Sunt exceptate de la plata tarifelor prevăzute în anexa 4 pct.2 
Instituţia Prefectului, consilierii judeţeni, serviciile publice deconcentrate şi cele 
de interes judeţean, autorităţile publice locale, instituţiile de sub autoritatea 
Consiliului judeţean, cultele religioase recunoscute de lege, instituţiile de 
învăţământ preuniversitar, asociaţiile şi fundaţiile de utilitate publică precum și 
partidele politice. 

 
Art.5. Se stabilesc tarifele  pentru  serviciile furnizate de Consiliul judeţean 

pentru multiplicare, eliberare copii , editare pe calculator, conform anexei nr. 5. 
 
Art.6. Se stabilesc tarifele pentru utilizarea suprafeţelor de teren din zona 

drumurilor judeţene, conform anexei nr. 6. 
 
Art.7. Se stabilesc tarifele pentru eliberarea avizului prealabil, a autorizaţiei 

speciale pentru transport şi de utilizare a drumurilor judeţene, aplicabile 
transporturilor efectuate cu vehicule care depăşesc masa totală maximă admisă 
pe osie şi/sau dimensiunile maxime de gabarit admise pe drumurile judeţene din 
judeţul Buzău, conform anexei nr.7.  

 
Art.8.  Se stabilesc tarifele pentru serviciile furnizate de Biblioteca 

judeţeană „V. Voiculescu ”  Buzău, conform anexei nr. 8. 
 
Art.9. Se stabilesc  tarifele pentru serviciile furnizate de Muzeul judeţean 

Buzău, conform anexei nr.9. 
 
Art.10. Se stabilesc  tarifele pentru serviciile furnizate  de Teatrul „George 

Ciprian’’  Buzău, conform anexei nr. 10. 
 
Art.11. Se stabilesc nivelurile taxelor de şcolarizare pentru anul şcolar 

2021-2022, şi a unor tarife pentru servicii ale   Centrului Judeţean de Cultură şi 
Artă Buzău conform anexei nr. 11. 

 
Art.12. Se stabilesc tarifele pentru servicii furnizate  de Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, conform anexei nr. 12. 
      
Art.13. Se stabilesc tarifele pentru servicii furnizate  de Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Buzău, conform anexelor nr. 13.1 – 13.31. 
 
Art.14. Taxele şi tarifele stabilite prin prezenta hotărâre se încasează şi se 

fac venit la următoarele autorităţi, servicii şi instituţii publice de sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Buzău: 

- cele prevăzute în anexele 1 – 7 la bugetul propriu al Consiliului Judeţean 
Buzău; 

- cele prevăzute în anexa nr. 8 la bugetul Bibliotecii judeţene   
„V. Voiculescu”  Buzău; 

- cele prevăzute în anexa nr.9 la bugetul Muzeului judeţean Buzău; 
- cele prevăzute în anexa nr.10 la bugetul Teatrului  „George Ciprian” 

Buzău; 
 



 
- cele prevăzute în anexa nr.11 la bugetul Centrului Judeţean de Cultură 
şi Artă Buzău; 

- cele prevăzute în anexa nr.12 la bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Buzău; 

- cele prevăzute în anexele nr.13.1 – 13.31 la bugetul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Buzău. 

 
Art.16. Neplata taxelor şi tarifelor locale reglementate prin prezenta 

hotărâre atrage calcularea de majorări de întârziere şi sancţiuni în cuantumurile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 
Art.17. (1) Taxele şi tarifele  stabilite conform art. 1 – 13 se aplică începând 

cu luna ianuarie 2021. Pe aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 
235/2019, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  

 
           (2) Anexele nr. 1- 13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.18. Direcţiile de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău și serviciile 

publice de interes judeţean de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău  vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art.19. Secretarul  General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului județului Buzău, instituţiilor interesate, precum şi 
publicarea  pe site-ul Consiliului judeţean Buzău. 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

                
                                                                                                            
                                       CONTRASEMNEAZĂ,                                    
                    SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

     
MIHAI–LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 

Nr. 3 
BUZĂU, 28 IANUARIE 2021 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  
- abţineri. 

 
 
 
 



 
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREŞEDINTE 
  Nr.  16275/19.11.2020 

 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor  şi  tarifelor 

de nivel judeţean pentru anul 2021 
 
 
 

 Conform principiului anualităţii prevăzut de Legea nr.273/2006 a 

finanţelor publice locale, taxele şi tarifele se stabilesc anual de către autorităţile 

locale. 

Conform prevederilor art.173 alin(3) lit. „c” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 şi ale Titlului IX – Impozite şi taxe locale din Codul fiscal, 
Consiliul Judeţean are competenţa de a stabili/aproba în fiecare an în curs pentru 
anul următor, taxele şi tarifele datorate la bugetul propriu al judeţului respectiv 
la bugetele serviciilor publice de sub autoritatea sa. 

Nivelul taxelor şi tarifelor propuse pentru anul 2021 se încadrează în 
limitele prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Proiectul de hotărâre iniţiat intră sub incidenţa Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională, fiind supus informării publice prin afişare pe site-ul 
Consiliului Judeţean Buzău şi anunţ în presa locală. 

În considerarea celor prezentate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre 
alăturat, pe care vi-l supun dezbaterii şi adoptării. 

 
    
 
 

   PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 
 
 



 
 
 
 

     
    CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU   
          DIRECŢIA ECONOMICĂ 
          Nr. 16276/19.11.2020 

 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor  şi  tarifelor 

la nivel judeţean pentru anul 2021 
 

   

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 235/2019 au fost stabilite 
taxele și tarifele de nivel județean pentru anul 2020. 

Taxele și tarifele de nivel județean aprobate prin hotărârea menționată se 
aplică până la data de 31.12.2020, astfel încât potrivit art. 491 din Legea  
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, este necesară stabilirea taxelor și tarifelor la 
nivel județean pentru anul 2021. 

Propunerile privind taxele și tarifele pentru anul 2021, au fost elaborate de 
direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean 
Buzău și instituțiile subordonate și se încadrează în limitele prevăzute de Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

Nivelul taxelor și tarifelor datorate la bugetul propriu al județului Buzău și 
a serviciilor de sub autoritatea Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021 se 
mențin majoritar la nivelul anului 2020 . 

Modificări ale cuantumului taxelor/tarifelor față de nivelul anului 2020 sunt 
la unele secții ale Spitalului județean Buzău și unele tarife practicate de Direcția 
pentru administrarea patrimoniului și investiții. 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, înaintăm Consiliului 
Județean Buzău, spre analiză și aprobare propunerile pentru noile taxe și tarife 
locale aferente anului fiscal 2021, care se constituie venituri la bugetul local al 
Consiliului Județean Buzău și la bugetul instituțiilor subordonate. 

 

DIRECTOR  EXECUTIV 

LIVIU-MIHAIL CIOLAN 

 



                                                                               ANEXA Nr. 1  
                                                                               la Hotărârea  

                                                                               Cons. Jud. Buzău  
                                                                                 nr. 3 din 28 ianuarie 2021 
                      

                                                                      
 

TAXE/TARIFE 
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în anul 2021 

 
    A. 

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban: 
 

Suprafaţa pentru care se 
solicită certificatul de 

urbanism: 

Nivel taxă 2021 
- Lei - 

a) până la 150 m.p., inclusiv 5 
b) între 151 şi 250 m.p., inclusiv 6 
c) între 251 şi 500 m.p., inclusiv 8 
d) între 501 şi 750 m.p., inclusiv 10 
e) între 751 şi 1.000 m.p., inclusiv 12 
f) peste 1.000 m.p. 14+0,01 lei/mp pentru fiecare mp 

care depăşeşte 1.000 mp 
   

2. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este 
egală cu 50% din taxa stabilită conform art. 1.  
 

3. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului iniţial. 

 
4. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire 

rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată 
a lucrărilor de construcţii. 

 
5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare 

de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă 
autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de organizare de şantier. 

 
6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, 

căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată 
a lucrărilor de construcţie. 

 
7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, 

cabine, spaţii de expunere, corpuri şi  panouri de afişaj, firme şi reclame 
situate pe căile și în spațiile publice este de 7 lei, inclusiv, pentru fiecare 
metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 
 

8. Taxă pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și 
branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de 12 lei, inclusiv, pentru 
fiecare racord. 
 



9. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă 
construcție decât cele prevăzute în alt alineat este egală cu 1% din 
valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie,  inclusiv instalaţiile aferente. 
 

10. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a 
unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, 
stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării 
parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică 
astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi 
demolată. 

 
11. Taxa pentru prelungirea unei autorizaţiei de construire se calculează la 

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizaţiei iniţiale.  
                                              

12. Taxa pentru avizul structurii de specialitate la certificatul de urbanism şi la 
autorizaţia de construire/desfiinţare: 

 

Specificaţie Nivel taxă 2021 
- Lei - 

Avizare certificate de urbanism 20 
Avizare autorizaţie de construire/desfiinţare 50 
 

13. Taxa pentru avizarea documentaţiilor de urbanism: 
 

Specificaţie Nivel taxă 2021 
- Lei - 

Aviz de oportunitate 40 
 

14. Tariful pentru analizarea documentaţiei necesare: 
 

Specificaţie Nivel taxă 2021 
- Lei - 

a) emiterii certificatului de urbanism 50 
b) emiterii autorizaţiei de construire 100 
c) emiterii autorizaţiei de desfiinţare a 

construcţiilor şi/sau amenajărilor 
similare 

100 

 
15. Taxă pentru emiterea în regim de urgență  

 a autorizației de construire :                                               - 2000 lei; 
 

16. Taxă pentru emiterea în regim de urgență 
     a avizului structurii de specialitate în vederea  

eliberării în regim de urgență a autorizației de construire:       - 500 lei. 
 

Notă:  
La terminarea lucrărilor, beneficiarul autorizaţiei de construire are 

obligaţia să regularizeze taxa pentru autorizaţia de construire, în funcţie de 
valoarea reală a lucrărilor de construcţie. Conform art. 176, alin (2) din 
Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, nivelul penalităţii de întârziere este de 0,01% pentru 
fiecare zi de întârziere. 



 
 
B. Scutiri: 
Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor 

următoarele: 
a) Certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt veterani de 

război, văduve de război sau văduve necăsătorite ale veteranilor de război; 
b) Certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt persoanele 

prevăzute la art. 1 al Decretului – lege nr. 118/1990, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare și a persoanelor fizice prevăzute la art. 
1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, cu modificările și completările 
ulterioare; 

c) Certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lăcașuri de cult 
sau construcții – anexă; 

d) Certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparțin 
domeniului public al statului; 

e) Certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lucrările de 
interes public național, județean sau local; 

f) Certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul 
construcției este o instituție publică; 

g) Autorizațiile de construire pentru autostrăzile și căile ferate atribuite prin 
concesionare, conform legii; 

h) Certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul 
construcției este o instituție sau o unitate care funcționează sub coordonarea 
Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și 
Sportului; 

i) Certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul 
construcției este o fundație inființată prin testament, constituită conform 
legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, 
precum și  de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural; 

j) Certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul 
construcției este o organizație care are ca unică activitate acordarea gratuită 
de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire 
socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și 
reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane 
vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile 
legii; 

k) Certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, în cazul unei 
calamități naturale. 
Emiterea autorizației de construire/desființare în vederea executării lucrărilor 

de intervenție de primă urgență pentru punerea în siguranță a construcțiilor 
existente, inclusiv a instalațiilor aferente, care prezintă pericol public, indiferent 
de destinație, precum și a lucrărilor la lăcașuri de cult ori la monumente 
instorice clasate ori aflate în curs de clasare este scutită de la plata taxelor 
de autorizare. Dacă în clădirile cu statut de monumet istoric se desfășoară 
activități comerciale, scutirea de la plata taxei de autorizare nu se aplică. 



                                                                    
    Anexa nr.2 

                                                                la Hotărârea Cons. Jud. Buzău  
                                   nr. 3 din 28 ianuarie 2021 

 
 
  
 
 

TARIFE 
pentru eliberarea licenţelor de traseu pentru curse 

regulate în anul 2021 
 
 
 

SPECIFICAŢIE 
Tarife pentru anul 

2021 
– LEI - 

1. Eliberarea licenţei de traseu pentru  
un serviciu de transport public judeţean 
 de persoane prin curse regulate  
(lei/bucată) 

200 

2. Eliberarea unui duplicat al licenţei  
de traseu ocazionată de  
pierderea, sustragerea sau  
deteriorarea celei eliberată (lei/bucată) 

200 

3. Înlocuirea licenţei de traseu,  
ocazionată de schimbarea  
denumirii operatorului de transport sau a adresei 
sediului social (lei/bucată). 

200 

 



                                          
                                                                              Anexa nr.3 

                                                                             la Hotărârea Cons. Jud. Buzău  
                                 nr. 3 din 28 ianuarie 2021 

 
 
 

T A X E 
pentru eliberarea acordurilor prealabile şi autorizaţiilor privind 

amplasarea şi accesul la drumul judeţean în anul 2021 
 
 

1. Taxa pentru eliberarea acordului prealabil de amplasare şi execuţie a 
lucrărilor edilitare (apă, gaze, electricitate, termice, telefonie etc.) în zona 
drumurilor publice ( se emite în faza de proiectare) şi a avizului privind reţelele 
de drumuri judeţene pentru aprobare PUZ. 
 

SPECIFICAŢIE NIVEL TAXĂ 2021 
Lei/proiect 

Persoane juridice  
    a) fără constatare în teren 190

b) cu constatare în teren 
    - cu mijloc de transport asigurat   
      de beneficiar 
 

             - cu mijloc de transport asigurat  
               de administratorul drumului 

230

230 + tarif mijloc de transport

    c) pentru schimbări de soluţii care 
comportă modificări ale planurilor din 
documentaţiile prezentate de beneficiar 
(tarifate de administratorul drumului) se 
percepe în plus 

30

Persoane fizice 
     a) fără constatare în teren 95

c) cu constatare în teren 
    - cu mijloc de transport asigurat   
      de beneficiar 
 

             - cu mijloc de transport asigurat  
               de administratorul drumului 

115

115 + tarif mijloc de transport

    c) pentru schimbări de soluţii care 
comportă modificări ale planurilor din 
documentaţiile prezentate de beneficiar 
(tarifate de administratorul drumului) se 
percepe în plus 

15

 
 
 
 
 



 
 
 
 

2. Taxa pentru autorizaţia de amplasare şi execuţie a construcţiilor în zona 
drumurilor publice: 
 

SPECIFICAŢIE NIVEL TAXĂ 2021 
Lei/proiect 

Persoane juridice  
a) fără constatare în teren 95

b) cu constatare în teren 
   - cu mijloc de transport 
asigurat    
     de beneficiar 
   - cu mijloc de transport 
asigurat  
     de administratorul drumului 

155 
155 + tarif mijloc de transport 

 
Persoanele fizice sunt scutite de taxele prevăzute la pct. 2 pentru 

construcţia de locuinţe, garaje, racorduri la instalaţii de gaze, electricitate, 
canalizare, telefonie, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXA nr. 4 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău  

nr. 3 din 28 ianuarie 2021 

 
 
 
      

TARIFE                                                     
  de utilizare a unor bunuri imobile 

 proprietate publică sau privată a judeţului Buzău 
 în anul 2021 

 
Nr. 
crt. 

 
SPECIFICAŢIE 

 
UM 

TARIF 2021 
Lei/UM 

 
1. 

 
Tarif de utilizare spaţii pentru : 

- sedii de asociaţii sau fundaţii 
fără scop lucrativ, instituţii 
publice 

- sedii sau birouri administrative 
pentru agenţi economici 

- proces instructiv-educativ 
(învăţământ şi formare) 

- laboratoare analize medicale, 
farmacii 

- alimentaţie publică 
- depozit mărfuri 
- dependinţe (vestibul, antreu, 

holuri,oficii,grupuri sanitare)  
- preparare hrană şi anexe 
- spălătorie 
- centrale termice  
- amplasare, în incinte, de aparate 

automate pentru  băuturi 
răcoritoare şi cafea, bancomate 

- activităţi comerciale                     

 
 

mp/lună 
 
 

mp/lună 
 

mp/lună 
 

mp/lună 
 

mp/lună 
mp/lună 
mp/lună 

 
mp/lună 
mp/lună 
mp/lună 
mp/lună 

 
 
 

mp/lună 

 
 

2,00 
 
 

8,00 
 

7,00 
 

8,00 
 

15,00 
15,00 
2,00 

 
2,00 
2,00 
2,00 
15,00 

 
 
 

27,00 
 
 

 
2. 

Tarif de utilizare spaţii  în N. Bălcescu  
nr. 48: 

-   Sala mare (corp 4) 
-   Sala Gh. Filipescu (corp 3) 
- Sala Delegaţiei permanente  
(corp11) 
-   Sala de şedinţe (corp2) 

 
 

Lei/oră 
Lei/oră 
Lei/oră 

 
Lei/oră 

 
 

425,00* 
210,00          
160,00 

65,00 
 
 



 
3. 

 
 
 
Tarif de utilizare terenuri: 
  - libere de construcţii  -     în mediul   
                                             urban 
                                    -   în mediul  
                                               rural 
 - aferente construcţiilor -   în mediul   
                                             urban 

                                      - în mediul   
                                              rural    
-  pentru parcare auto 

 
 
 
 

mp/an 
 

mp/an 
 

mp/an 
 

mp/an 
 

auto/oră 
 
 

70,00 
 

30,00 
 

80,00 
 

13,00 
 

1,00 

 
* În cazul închirierii pentru spectacole, concerte organizate în sistem impresariat,    
    tariful este de  700 lei/oră. 



                                                                                                           
                                                                             ANEXA Nr. 5 

                                                                                                la Hotărârea 
Cons.  Jud. Buzău  

      
nr. 3 din 28 ianuarie 2021 

 
TARIFE 

pentru unele  servicii prestate de Consiliul judeţean Buzău 
în anul 2021 

 
Nr. 
crt. 

 
SPECIFICAŢIE 

 
UM 

TARIF 2021 
Lei/UM 

 
1. 

 
.  Multiplicare documente 
     A - alb negru 

           -     format A4 
           -     format A3 
           -     format A0 
B – color 
           -     format A4 
           -     format A3 
           -     format A0 
 

 
 
 

pagină 
pagină 
pagină 

 
pagină 
pagină 
pagină 

 

 
  
   

  1,00
   2,00
15,00

  2,00
   3,00
26,00

 
2. 

 
. Cercetare documente în 
arhiva Consiliului judeţean şi 
eliberare copii conform  cu 
originalul 
. Eliberare copii documente 
solicitate conform  Legii nr. 
544/2001 
.  Eliberare copii documente 
pe suport electronic  (CD,DVD, 
stick,….) 

 
 

operaţiune/pagină 
 

pagină 
 
 
 

100MB 

 

10,00

 
1,00

4,00 

 
3. 

 
. Editarea pe calculator de 
hărţi topografice cu reţeaua de 
drumuri judeţene 

- scara 1:100.000 (format 
planşă din 12 file A3, 
color) 

- scara  1: 100.000 
(format planşa din 12 
file A3, alb-negru) 

- scara 1 : 200.000 
(format planşă din 4 file 
A3,color) 

- scara 1 : 200.000 
(format planşă din 4 file 
A3, alb-negru) 

 
 

 
buc. 

 
 

buc. 
 
 

buc. 
 
 

buc. 

 

57,00

36,00

36,00

15,00
 

 



                 

ANEXA nr. 6 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău  

nr. 3 din 28 ianuarie 2021 

 
TARIFELE 

pentru utilizarea suprafeţelor de teren din zona drumurilor 
judeţene în anul 2021 

 
Categoria 

 
Specificaţie 

 

 
UM 

CJ BZ 2021 
Lei/UM/an 

A Conducte pt. gaze, produse petroliere şi alte asemenea :   
A1 Subtraversare drum pietruit m.l. 3,90 
A2 Subtraversare drum modernizat m.l. 6,50 
A3 Conducte în lungul drumului, în ampriză, în zona de siguranţă- aerian 

şi subteran 
m.l. 1,35 

A4 Instalații de conducte în canalele tehnice ale podurilor şi pasajelor sau 
legate de suprastructura ori infrastructura acestora 

m.l. 9,30 

B Conducte pentru apă, irigaţii, abur, apă fierbinte, apă caldă, 
conducte de evacuare a apelor şi alte asemenea : 

  

B1a Subtraversare drum pietruit m.l. 2,70 
B1b Traversare aeriană drumuri pietruite m.l. 3,90 
B2 Traversare aeriană şi subtraversare drum modernizat m.l. 36,50 
B3 Instalaţii de conducte în lungul drumului, în ampriză, în zona de 

siguranţă 
m.l. 1,35 

B4 Instalaţii de conducte în canalele tehnice ale podurilor şi pasajelor sau 
legate de suprastructura ori infrastructura acestora 

m.l. 9,30 

C Conductori electrici şi alte asemenea :   
C1a Traversare aeriană – persoane juridice m.l. 3,90 
C1b Traversare aeriană – persoane fizice m.l. 1,35 
C2a Subtraversare drum pietruit – persoane juridice m.l. 2,70 
C2b Subtraversare drum pietruit – persoane fizice m.l. 1,35 
C3a Subtraversare drum modernizat – persoane juridice m.l. 5,20 
C3b Subtraversare drum modernizat – persoane fizice m.l. 1,35 
C4a Amplasarea unor stâlpi în ampriza drumului, în zona de siguranţă – 

persoane juridice 
Buc. 2,70 

C4b Amplasarea unor stâlpi în ampriza drumului – persoane fizice Buc. 2,70 
C4c Amplasarea unor stâlpi în zona de siguranţă – persoane fizice Buc. 1,35 
C5a Instalaţii şi cabluri în canalele tehnice ale podurilor şi pasajelor sau 

legate de suprastructura ori infrastructura acestora 
m.l. 9,30 

C6 Instalaţii de conductor în lungul drumului, în zona de siguranţă, în 
ampriză – aerian şi subteran 

m.l. 1,35 

D Cai ferate industrial, linii tramvaie :   
D1a Traversare drum pietruit m.l. 14,20 
D1b Traversare drum modernizat m.l. 14,20 
D2 Instalare în zona de siguranţă a drumului, în ampriza drumului m.l. 17,40 
E Amplasare panou publicitar în zona de siguranţă a drumului. Suprafaţa 

minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea 
proiecţiei orizontale a panoului la care se adaugă 1m de jur împrejur 

- drum judeţean "zona I" (raza de 30km în jurul municipiului şi 
oraşelor cu peste 200.000 locuitori) 

- drum judeţean 

 
 
 

m.p. 
 

m.p. 

 
 
 

97,40 
 

65,00 

F Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masă pentru desfacere 
produse alimentare şi nealimentare) 

- drum judeţean 

 
m.p. 

 
32,50 * 

G Acces la : 
- staţii distribuţie carburanţi 
-  hoteluri, moteluri, depozite en gross etc. 

Suprafaţa supusă tarifării reprezintă terenul ocupat, din zona 
drumului, pentru realizarea benzilor de accelerare, decelerare şi stocaj 
pentru virare stânga  

- Drum judeţean 

 
 
 
 

m.p. 

 
 
 
 

21,00 

 

* Se aplică numai la contracte în derulare 



                                                                                                                              Anexa nr.7 
                                                                                                                     la Hotărârea Cons. Jud. Buzău  

                                nr. 3 din 28 ianuarie 2021 
TARIFE 

de utilizarea a drumurilor județene, aplicabile transporturilor care depășesc masa totală maximă admisă 
pe osie și/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulație pe drumurile județene din 

 județul Buzău  

Nr. Denumire tarif Unitate de calcul Tarif unitar, cu TVA [euro] 
2021

1.1 Emitere AST în limitele de 
competenţă; include traseu, 
condiţii de parcurs şi cost. 

Tarif/ document  
10,00 

1.2 Estimare; include condiţii de 
parcurs, distanţă şi cost; nu 
include traseu. 

Tarif/ document  
50,00 

2. Depășirea masei totale 
maxime admise, indiferent de 
tipul suspensiilor, numărul de 
axe sau de roti 

 
tarif x distanţă 

 
0,02*(G-mma/2) 

3.  
 
 
 
Depășirea 
masei maxime 
admise pe axă, 
indiferent de 
numărul de roți 

  
 
 
 
 
tarif x distanţă 

Suspensii 
pneumatice 

sau 
echivalente

Alte suspensii decât cele pneumatice sau 
echivalente 

3.1 axă simplă (((G-
mma)^2)*((G

mma) + 
2,9)^2)/100

1,50*(((G-mma)^2) 
*((G-mma) + 2,9) 

^2)/100 

3.2 axă dublă (((G-mma) + 
0,3) 

^2)*(2/((G-
mma) + 

10))

1,50*(((G-mma) + 0,3)^2)*(2/((Gmma) + 10)) 



3.3 axă triplă (((G-mma) + 
0,2) 

^2)*(2/((G-
mma) + 

10))

1,50*(((G-mma) + 0,2)^2)*(2/((Gmma) + 10)) 

4.1 Depăşirea 
dimensiunilor 
maxime admise 

lungime  
tarif x distanţă 

(0,12^2*((L - Lma) + 1)^2)/10 

4.2 lăţime 0,23^2*((l - lma) + 1)^2 

4.3 înălţime 0,23^2*((h - hma) + 1)^2 

5. Recântărire sau remăsurare, 
la solicitarea utilizatorului

tarif/operaţie 50,00 

 
Legenda: 

G = masă reală, exprimată în tone, constatată din documente sau prin cântărire  
mma = masă maximă admisă în circulaţie pe drumurile judetene, exprimată în tone 
L = lungimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau   prin măsurare  
l = lăţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin 
măsurare  
h = înălţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare 
Lma = lungimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri  
lma = lăţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri  
hma = înălţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri 
AST - autorizaţie specială de transport 
Prin semnul ^ se înţelege ridicare la putere. 
 

 



      
                                                                                   ANEXA Nr. 8 
                                                                               la Hotărârea  

                                                                               Cons. Jud. Buzău  
                                                                                 nr. 3 din 28 ianuarie 2021 
                      
 
 
                                          TARIFE 
 
                               pentru unele servicii furnizate de  
                         Biblioteca Judeţeană  „V. Voiculescu’’  Buzău 
                                                 în anul 2021 
 
 

Nr. 
crt. 

 
SPECIFICAŢIE 

 
UM 

TARIF 2021 
Lei/UM 

1. Copiere bunuri culturale comune 
                    (cărţi şi periodice) 

a) 1 pag. A4 
b) 1 pag. A3 

 
 

pag. 
pag 

 
 

0,20 
0,40 

2. Copiere documente colecţii speciale 
 (exclusiv cele de patrimoniu) 

pag. doc. 
 

10,00 
 

3. Tipărire la imprimantă din baza de 
date a bibliotecii (legislaţie) 

 
faţă 

 
0,30 

4. Copiere date pe CD 
     (cu CD-ul bibliotecii) 

 
CD 

 
2,50 

5. Scanare imagini  (pag. A4) pag. 0,50 
6. Eliberare permis de bibliotecă tip 

card, valabil 5 ani 
Buc.  5,00 

7. Eliberarea duplicat permis tip card 
pierdut 

Buc. 5,00 

8. Tehnoredactare computerizată și 
listare format A4 - maxim 

Pag. 6,00 

9. Laminare documente A4 Pag. 2,00 
10. Cercetări bibliografice cu utilizarea  

resurselor documentare ale 
Bibliotecii judeţene Buzău      
(tradiţionale sau electronice) 

Pagină scrisă
(cu hârtia 
bibliotecii) 2,00 

 
 Sunt scutite de la plata tarifelor, persoanele cu handicap, beneficiare de 
drepturi conform Legii nr. 448/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 



              
ANEXA Nr. 9 

                                                                               la Hotărârea  
                                                                               Cons. Jud. Buzău              

nr. 3 din 28 ianuarie 2021 
 

 
TARIFE 

pentru unele servicii furnizate de 
Muzeul judeţean  Buzău 

în anul  2021 
             

Nr. 
crt. 

 
SPECIFICAŢIE 

UM TARIF 2021 
Lei/UM 

A Tarife bilete intrare expozițiile de 
la sediul central și la Colecția  
Muzeala a Chihlimbarului Colți 

  

I. Vizitare întreaga expoziţie de bază   
1.      Bilet de intrare adulți în grup persoană 7 
2.      Bilet de intrare individual persoană 12 
3.      Elevi şi studenţi individual şi/sau    

în grup 
persoană 3 

II. Vizitare expoziţie temporară   
4.      Bilet de intrare adulți în grup persoană 5 
5.      Bilet de intrare adulți individual persoană 7 
6. Elevi şi studenţi individual şi/sau în 

grup 
persoană 2 

B. Tarife pentru ghidaj   
7. Ghidaj în limba română, doar la cerere grup 40 
8. Ghidaj în limba română, doar la cerere persoana 40 
9. Ghidaj în limba engleză doar la cerere grup 60 
10. Ghidaj în limba engleză doar la cerere persoană 60 
11. Audioghid, doar la cerere aparat/ 

individual 
- 

12. Audioghid, doar la cerere 
(numai la sediul central) 

persoana 7 

C. Tarife bilete intrare expozițiile de 
la sediul Colectiei de Etnografie și 
Artă Populara Vergu Mănăilă și 
Casa Memorială Vasile  Voiculescu 

  

I. Vizitare întreaga expoziţie de bază   
13.      Bilet de intrare adulți în grup persoană 5 
14.      Bilet de intrare individual persoană 8 
15.      Elevi şi studenţi individual şi/sau    

în grup 
persoană 3 

II. Vizitare expoziţie temporară   

16.      Bilet de intrare adulți în grup persoană 4 
17.      Bilet de intrare adulți individual persoană 7 
18. Elevi şi studenţi individual şi/sau în 

grup 
persoană 2 

 
 



 
 

D. Tarife pentru ghidaj   
19. Ghidaj în limba română, doar la cerere grup 35 
20. Ghidaj în limba română, doar la cerere persoana 35 
E. Taxe foto şi filmare   
21. Acces pentru fotografiere persoană 25 
22. Acces pentru filmare persoană 50 
F. Săpături arheologice preventive, 

săpături arheologice 
supraveghere,  diagnostic 
arheologic, întocmiri studii 
arheologice şi istorice 

  

23. La cererea şi în beneficiul persoanei 
juridice (Regii Autonome și societăți 
comerciale) 

oră/specia- 
list 

60 

 La cererea şi în beneficiul unităților 
administrativ teritoriale 

oră/specia- 
list 

60 

24. La cererea şi în beneficiul persoanei 
fizice 

oră/specia- 
list 

40 

 
 
 

Nr. 
crt. 

 
SPECIFICAŢIE 

UM TARIF 2021 
Lei/UM 

G. Expertize obiecte de patrimoniu   
25. Expertiză de specialitate, la cerere, 

pentru o singură solicitare 
obiect 300 

26. Expertiză ansamblu de bunuri de 
patrimoniu 

 600 

     
  

Nu este permisă utilizarea blitz-ului (flash) pentru fotografierea 

obiectelor de patrimoniu. 

 

Au dreptul la vizitare gratuită pe tot parcursul anului: 

- preșcolarii, copii instituționalizați; 

- cadrul didactic/ghid însoțitor de grupi; 

- persoanele cu dizabilități  si însoțitorul acestora; 

- angajați și pensionari din cadrul rețelei muzeale din România și 

familiile acestora; 

- angajați ai Ministerului Culturii și Identității Naționale; 

- delegații oficiale; 

- posesorii cardurilor ICOM; 

 

 



 

 

Zile cu gratuitate la vizitare: 

- 15 Ianuarie – Ziua Culturii Naționale; 

- 24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române; 

- 9 mai – Ziua Europei; 

- 18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor; 

- 1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului; 

- 26 Iunie – Ziua Drapelului Național; 

- 29 Iulie – Ziua Imnului Național; 

- 5 Octombrie – Ziua Educației; 

- 30 Noiembrie – Sfântul Andrei; 

- 1 Decembrie – Ziua Națională a României; 

 

Manifestări culturale cu dată variabilă (Noaptea Internațională a 

Muzeelor; Noaptea Cercetătorilor Europeni; MuseumFest,Târgul 

ofertelor Educaționale pentru Universitățile de Stat din România). 

 

 
 

i Grupul este compus din min. 10 persoane – max. 30; 



                                                     
                                                                                         ANEXA Nr. 10 
                                                                                           la Hotărârea  
                                                                                    Cons. Jud. Buzău  

                                                                       nr. 3 din 28 ianuarie 2021 
                                          

 
TARIFE 

pentru spectacole şi închiriere săli  
Teatrul   „George Ciprian’’  Buzău 

în anul 2021 
                                            

Nr. 
crt. 

SPECTACOLE ŞI ÎNCHIRIERE SĂLI 
 

TARIF 2021 
 

A. 
 

TIPUL DE BILET PE CATEGORII DE 
SPECTATORI 

LEI/PERSOANĂ 

 
1. 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 Elevi,  studenţi 
 Pensionari 
  
 Alţii :    
         - spectacole curente* 
 
         - premiere -evenimente* 
             
         - spectacole în deplasări **        
 
         - spectacole – gazdă* 
 
Festivaluri  * 

- elevi/studenţi/ 
- alţii 
- pensionari 

 
20 
20 

 
 

 35 
  

 50 
 

80 
 

80 
 
 

20 
70 
50 

B. ÎNCHIRIERE SĂLI LEI/ORĂ 

1. 
2.  

Sală spectacole 
Foaier 

1500 
500 

3. 
Închiriere tehnică (sonorizare, lumini, etc.) 

300 

4. 
Închiriere scenă mobilă*** 

300 

 
 
*      Scutire pentru persoanele care provin din medii defavorizate, copii și 
adulți și persoanele cu handicap,pentru spectacolele organizate de Teatrul 
G.Ciprian si de asemenea discont-uri la pretul de bilet corelate cu situatia 
realizarii planului anual de venituri. 
**     în funcție de tarifele instituțiilor de spectacol unde se joacă. 
***   nu mai puțin de 1.500 lei/zi 



 
 
              

    ANEXA Nr. 11  
                                                                                         la Hotărârea  
                                                                                  Cons. Jud. Buzău  

                                                                nr. 3 din 28 ianuarie 2021 
 
 
 

TAXE 
de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022 

Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău 
 
 
 

A. TAXE  
 

Nr. 
crt. DISCIPLINE 

Taxă şcolară - an şcolar  2021-2022 
 

- lei/cursant/an - 

Primul obiect 
de curs 

 

Al doilea 
obiect de curs 

(reducere 
25%) 

Al treilea 
obiect de curs

(reducere 
50%) 

  1. Pian, canto muzică 
uşoară, canto muzică 
populară  

Actual – 550 
Propunere - 550 

Actual – 400 
Propunere - 400 

Actual – 275 
Propunere - 275 

  2. Clape-acordeon  Actual – 500 
Propunere - 500 

Actual – 375 
Propunere - 375 

Actual – 250 
Propunere - 250 

  3. Percuție, chitară, canto 
clasic 

Actual – 450 
Propunere - 450 

Actual – 335 
Propunere - 335 

Actual – 225 
Propunere - 225

  4. Balet-dans modern, 
pictură 

Actual – 450 
Propunere - 450 

Actual – 335 
Propunere - 335 

Actual – 225 
Propunere - 225

5. Taxă pentru eliberarea 
diplomelor de 
absolvire, în primul an 
după absolvire 

Actual – 40 
Propunere - 50 

Actual – 40 
Propunere - 50 

Actual – 40 
Propunere - 50 

6. Taxă pentru eliberarea 
diplomelor de 
absolvire, după 1  an 
de la absolvire 

Actual – 80 
Propunere - 100 

Actual – 80 
Propunere - 100 

Actual – 80 
Propunere - 100 

7. Țesut, cusut Actual – 0 
Propunere - 0 

Actual – 0 
Propunere - 0 

Actual – 0 
Propunere - 0 

8. Fluier 
 

Actual – 0 
Propunere - 0 

Actual – 0 
Propunere - 0 

Actual – 0 
Propunere - 0 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

B. TARIFE  
 
Nr. 
Crt.  

 
SPECIFICAŢIE 

 
TARIF 2021 

1. 
 

Tarif utilizare Galerii de Artă Buzău, 
B-dul. N. Bălcescu   

Actual – 150 lei/zi 
Propunere – 150 lei/zi 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
    2. 

 
Închiriere scenă mobilă* 

Actual  
a) 3500 lei/închiriere 1 zi ; 
b) 4500 lei/închiriere 2 zile ; 
c) 5000 lei/închiriere 3 zile ; 
d) Pentru fiecare zi suplimentară de 

închiriere (față de cele prevăzute 
la pct. c) se va adăuga câte 1000 
lei/zi la tariful de la punctul c) 

 
Propunere: 
 a) 3500 lei/închiriere 1 zi ; 
 b) 4500 lei/închiriere 2 zile ; 
 c) 5000 lei/închiriere 3 zile ; 
 d) Pentru fiecare zi suplimentară de 
închiriere (față de cele prevăzute la 
pct. c) se va adăuga câte 1000 lei/zi la 
tariful de la punctul c) 
 
 

 
3.  Închiriere instalație sonorizare** Actual –1500 lei/zi 

Propunere – 2000 lei/zi 
4. Închiriere autoutilitară transport 

scenă 
Actual 3lei/km 
Propunere 3,5/km 

5. Închiriere autoutilitară transport 
sistem de sonorizare 

Actual 3lei/km 
Propunere 3,5/km 

 
NOTĂ : Beneficiază de cursuri gratuite cât și de gratuitate la plata taxei 
de eliberare diplomă, elevii cu potențial artistic  deosebit proveniți din 
familii cu situații deosebite (venituri/membru de familie sub nivelul 
salariului minim pe economie), copiii și tinerii din sistemul de protecție sau 
cu handicap. 
Scutirile se pot acorda pe baza documentelor doveditoare și cu 
respectarea încadrării cheltuielilor în bugetul aprobat. 
* instituțiile publice de sub autoritatea Consiliului Județean Buzău, 
unitățile de învățământ preuniversitar și autoritățile locale comunale sunt 
scutite de taxe de închiriere , cu excepția cheltuielilor cu transportul scenei 
mobile și a sistemului de sonorizare. 
** sunt exceptate unitățile de învățământ preuniversitar. 



                                                                                               ANEXA  Nr.12 
                                                                   la  Hotărârea  Cons Jud. Buzău  

                                           nr. 3 din 28 ianuarie 2021 
 
 
 
 

TARIFE 
pentru unele servicii prestate de Direcţia Generală  

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
în anul 2021 

 
 

 
 
NOTĂ: Sunt scutiţi de la plata acestor taxe beneficiarii măsurilor de protecţie specială 
instituite prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi 
persoanele cu dizabilităţi. 

Nr. 
Crt.  

SPECIFICATIE UM TARIF 
2021(Lei) 

 
1. Multiplicare documente: 

A – alb negru 
         - format A4 
         - format A3 
         - format A5 
B -  color 
          - format A4 
          - format A3 
          - format A5 

 
 

Pagină 
Pagină 
Pagină 

 
Pagină 
Pagină 
pagină 

      
 

0,40 
0,50 
0,30 

 
2,00 
3,00 
0,80 

 
 

2. Cercetare documente în arhiva 
D.G.A.S.P.C Buzău şi eliberare de 
copii conform cu originalul 

Operaţiune/
pagină 

13,00 

3. Eliberare copii documente solicitate 
conform Legii 544/ 2001  

Pagină 0,80 

4. Eliberare copii documente pe suport 
electronic ( CD , DVD , stick) 

100MB 4,00 

5. Eliberare formulare tipizate  
( adeverinţe , cereri , declaraţii ) : 

- format A4 
- format A5 

 
 

Pagină 
Pagină 

 
 

0,80 
0,40 



Anexa nr. 13.1 
 

la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3 din 28 ianuarie 2021 

 
 

TARIFE COMUNE PRACTICATE ÎN SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ BUZĂU 

 

Nr.  
Crt. DENUMIRE   SERVICIU 

Tarif  ptr. 
anul 

2021(lei) 
1 Taxă  însoțitor  cu masă  30.00 
2 Taxă  însoțitor fără masă 15.00 
3 Copie  foaie  observație  - societăți de asigurări 100.00 
4 Copie foaie observație (excepție solicitări oficiale de 

către  instituții) persoane fizice  
50.00 

5 Copie bilet  ieșire spital, 20.00 
6 Copie  scrisoare  medicală, 20.00 
7 Copie  constatator  nașteri, deces 25.00 
8 Copie  bilet rezultate analize, radiografii, CT 30.00 
9 Consultație inițială 70.00 
10 Consultație aviz 60.00 
11 Consultație de control 50.00 
12 Copie xerox - o pagină  0.50 
13 Copie xerox - față verso 1.00 
14 Copie rezultat CT pe suport electronic CD 10.00 
15 Instruire practică elevi 50.00 

lei/elev 
16 Taxa stagiu practică, reabilitare profesională 270.00 

lei/lună 
17 Copie filă registru 20.00 
18 Copie filă condică de naștere 20.00 
19 Copie protocol operator 20.00 



20 Alte documente arhivate 20.00 
21 Scanare documente SJU Buzău 0.10/pagina

22 Copii xerox  documente SJU Buzău 0.50 
23 Copie xerox  documente SJU Buzău    față - verso 1.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Anexa  nr. 13.2 

  la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

   

   

 
TARIFE 

PRACTICATE  IN  SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 
PENTRU  PRESTAȚIILE  MEDICALE  CU  PLATĂ 

 
CABINETUL DE PLANIFICARE  FAMILIALĂ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  
Crt. 

DENUMIRE   
SERVICIU 

Tarif ptr. anul 
2021 (lei) 

1. Consultație inițială 
 

70.00 
  



Anexa  nr.13.3 

la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

 

TARIFE PRACTICATE ÎN AMBULATORIU DE SPECIALITATE 
PENTRU PRESTAȚIILE MEDICALE CU PLATĂ  

MATERNITATE OG1+OG2 

Nr.  Crt. DENUMIRE   SERVICIU Tarif  ptr. anul 
2021 (lei) 

1 Chiuretaj  la cerere, consultație și 
anestezie  generală  iv 

600.00

2 Chiuretaj  la cerere, consultație și 
anestezie  locală  iv 

400.00

3 Electrocauterizare  300.00

4 Colposcopie  200.00

5 Montare  sterilet 250.00

6 Extracție sterilet 100.00

7 Ecografie endovaginală la cerere 130.00

8 Ecografie  trimestrul I  sarcină la 
cerere 

100.00

9 Ecografie  trimestrul II  sarcină la 
cerere 

130.00

10 Consultație  inițială 70.00

11 Consultație de control 50.00

12 Ecografie 3D/4D 400.00

13 Recoltare Frotiul Babeș Papanicolau 35.00



Anexa  nr. 13. 4 
la Hotărârea Consiliului Județean  

Buzău nr. 3/2021 

  

TARIFE PRACTICATE ÎN AMBULATORIU DE SPECIALITATE AL SPITALULUI 
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU PENTRU PRESTĂRILE MEDICALE CU PLATĂ 

RADIOLOGIE 

 

Nr.  
Crt. DENUMIRE   SERVICIU 

Tarif  ptr. 
anul 

2021(lei) 
1 Radiografie craniană  standard în 2 planuri*1) 18.00 
2 Radiografie craniana  în proiecție  sinusuri anterioare ale 

feței*1) 
30.00

3 Ex. Radiologic părți ale scheletului în 2 planuri*1) 35.00 
4 Ex. Radiologic torace osos sau părți ale lui în mai multe 

planuri*1) 
32.00

5 Ex. Radiologic centură scapulară sau pelvină fără substanță 
de contrast*1) 

23.00 

6 Ex. Radiologic  articulații sacro-iliace*1) 35.00
7  Radiografie de membre*1):             

Braț,cot,antebraț,pumn,mână,șold,coapsă,genunchi,gambă,
gleznă,picior,calcaneu 

35.00

8 Ex. Radiologic centură  scapulară*1) 23.00
9 Ex. Radiologic  coloană  vertebrală /segment*1) 35.00 

10 Ex. Radiologic torace  ansamblu inclusiv ex. Rx.-scopic 
(eventual cu bol opac)*1) 

32.00

11 Ex. Radiologic torace osos (sau părți) în mai multe 
planuri/Ex. Radiologic torace și organe ale toracelui  *1) 

32.00 

12 Ex. Radiologic  de vizualizare  generală a abdomenului nativ 
*1) 

32.00

13 Ex. Radiologic  tract digestiv superior (inclusiv unghiul 
duodenojejunal) cu substanță de contrast nonionică *1) 

56.00

14 Ex. Radiologic  tract digestiv  cu  întinderea examinării până 
la regiunea ileo-cecală, inclusiv substanță de contrast *1) 

82.00 



15 Ex. Radiologic colon în dublu contrast 100.00
16 Ex. Radiologic colon  la copil , inclusiv dezinvaginare 70.00 
17 Ex. Radiologic  tract urinar (urografie minutată) cu 

substanță de contrast  
220.00 

18 Ex. Radiologic cu substanță de contrast nonionică a uterului 
și oviductului 

280.00

19 Radiografie retroalveolară 15.00

20 Radiografie panoramică 30.00 

21 Mamografie în 2 planuri *1)/pentru  un sân 35.00

22 Ecografie generală (abdomen +pelvis )*1 60.00 

23 Ecografie abdomen *1) 40.00

24 Ecografie pelvis*1) 30.00

25 Ecografie endocrină (ganglionară) 30.00 

26 Ecografie  transfontanelară 40.00

27 Ecografie de organ/articulație/părți moi 25.00 

28 Ecografie  obstretică anomalii trimestrul 2 350.00 

29 Ecografie obstretică anomalii trimestrul 1 cu  TN 80.00

30 Ecografie transvaginală /transrectală 50.00

31 Ecocardiografie 40.00

32 Ecocardiografie+Doppler 50.00

33 Ecocardiografie+Dopler color 55.00 
34 Ecocardiografie transesofagiană 170.00

35 C.T craniu fără substanță de contrast nonionică 120.00

36 C.T. Buco-maxilo-facial nativ 150.00 
37 C.T. regiune gât fără substanță de contrast nonionică  130.00
38 C.T. regiune  toracică  fără substanță de contrast nonionică  175.00

39 C.T. abdomen fără substanță de contrast  nonionică 175.00

40 C.T pelvis fără substanță de contrast nonionică 175.00 

41 C.T. Coloană vertebrală fără substanță de contrast 
nonionică /segment 

60.00

42 C.T membre /segment fără substanță de contrast  60.00 



43 C.T craniu nativ  și  cu substanță de contrast nonionică  375.00
44 C.T. regiune gât nativ  și cu  substanță de contrast 

nonionică  
375.00 

45 C.T. regiune  toracica  și cu  substanță de contrast 
nonionică  

450.00

46 C.T. abdomen nativ  și cu  substanță de contrast  nonionică 400.00

47 C.T pelvis nativ și cu  substanță de contrast nonionică 400.00 

48 C.T. Coloana vertebrală nativ și cu  substanță de contrast 
nonionică /segment 

400.00

49 C.T membre nativ /segment  și  cu substanță de contrast 
nonionică 

180.00 

50 C.T ureche internă 375.00 

51 C.T. Sinusuri 150.00 

52 C.T Mastoidă 150.00

53 C.T. Hipofiză cu substanță de  contrast 375.00 

54 C.T bucalo-maxilo-facial nativ și cu substanță de contrast 400.00 
55 Uro C.T 400.00 

56 Angiografie C.T membre 400.00 

57 Angiografie C.T  craniu 400.00

58 Angiografie C.T  regiune cervicală 400.00 

59 Angiografie C.T  torace 400.00 

60 Angiografie C.T   abdomen 400.00 

61 Angiografie C.T   pelvis 400.00

62 Angiocoronarografie CT 700.00

63 Copie rezultat CT pe suport electronic CD 10.00 

64 Interpretarea filmelor radiologice efectuate in alte unitati 
spitalicesti 

25.00

   

 

 

 

*1)-Investigații paraclinice ce pot fi  recomandate de medicii de familie 
                 



 

 

         Anexa  nr. 13.5   

 la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021  

    

 

 

TARIFE  PRACTICATE 
IN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 

PENTRU  PRESTATIILE  MEDICALE  CU  PLATA 
 

CABINET   CARDIOLOGIE 
 

 

Nr.  
Crt. DENUMIRE   SERVICIU Tarif ptr. anul 

2021 (lei) 

1 Consultație inițială 70.00
2 Consultație - aviz 60.00
3 Consultație  de control 50.00

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 13.6  

  la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

    

TARIFE  PRACTICATE 
ÎN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 

PENTRU  PRESTAȚIILE  MEDICALE  CU  PLATĂ 
 

CABINET    ALERGOLOGIE 
 
 
 

Nr.  
Crt. DENUMIRE   SERVICIU Tarif  ptr. anul 

2021 (lei) 

1 Consultație inițială 70.00
2 Consultație  de control 50.00
3 Teste cutanate prick 10.00
4 Teste cutanate patch 15.00

5 
Testare la anestezic de uz 
local 40.00

6 
Test de provocare orală la 
medicamente 40.00

7 Teste cutanate la agenți fizici 5.00
8 Spirometrie simplă 20.00
9 Spirometrie bronhodilatație 25.00
10 Imunoterapie 10.00

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 13.7 

la Hotărârea Consiliului Județean  
                    Buzău nr. 3/2021    

     

 

        

TARIFE  PRACTICATE 
IN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 

PENTRU  PRESTATIILE  MEDICALE  CU  PLATĂ 
 

CABINET DIABET 
 
 

     

Nr.  
Crt. DENUMIRE   SERVICIU Tarif ptr. anul 

2021 (lei) 

1 Consultație inițială 70.00
2 Consultație - aviz 60.00
3 Consultație  de control 50.00

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexa nr. 13.8  

 la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021  

    

    

TARIFE 
PRACTICATE IN LABORATORUL DE  ANATOMIE  PATOLOGICĂ  AL 

SPITALULUI  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU PENTRU 
PRESTAȚIILE MEDICALE CU PLATĂ 

    

Nr.  
Crt. DENUMIRE   SERVICIU Tarif  ptr.  anul 

2021(lei) 
1 Autopsie adult 350.00 

2 
Autopsia cadavrelor de fetuși /nou 
născuți 

450.00 

3 
Păstrarea cadavrelor în camera frigorifică 
(tarif 24/h) 

45.00 

4 Îmbălsămarea cadavrelor 90.00 
5 Cosmetizarea și igienizarea cadavrelor 50.00 

6 
Prelucrarea la parafină și examinarea 
unor piese: 

 

  *cu colorație Hematoxilina Eozina 145.00 
  *Cu colorație Van Gieson 50.00 

7 Piese prelucrate la parafina  

  

Examen histopatologic  procedură 
completă HE si colorații speciale (1-3 
blocuri )*7 

130.00 

  
Examen histopatologic  procedură 
completă H.E*(4-6 blocuri )*7 

250.00 

8 Examen  histopatologic  procedura 
completa  H E (1-3 blocuri ) 

130.00 



9 
Citodiagnostic spută prin incluzii parafină 
(1-3 blocuri) 

100.00 

10 Citodiagnostic  lichid  de puncție 
80.00 

11 
Examen citologic cervico-vaginal Babeș 
Papanicolau  

40.00 

 

 *7-Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secționare, colorare 
hematoxilin-eozina și diagnostic histopatologic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexa nr. 13.9  

 la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

TARIFE  PRACTICATE 

ÎN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 
PENTRU  PRESTAȚIILE  MEDICALE  CU  PLATĂ 

Balneo-fizio-kinetoterapie 
 

Nr.  
Crt. 

DENUMIRE   SERVICIU Tarif  ptr. anul 
2021 (lei) 

1 Consultație inițială/ședință 70.00 
2 Consultație  de control/ședință 50.00 
3 Curenți diadinamici/ședință 7.00 
4 Ionogalvanizări/ședință 7.00 
5 Curenți exponențiali/ședință 7.00 
6 Curenți trabet /ședință 7.00 
7 Curenți interferențiali/ședință 7.00 
8 Solux /ședință 7.00 
9 Ultrasunete 7.00 
10 Unde scurte 7.00 
11 Electrostimulare 7.00 
12 Masaj segmentar(5' -7') 15.00 
13 Masaj regional 20.00 
14 Kinetoterapie individuală 20.00 
15 Kinetoterapie -ap. specială 20.00 
16 Angiomat(Lymphastilm) 15.00 
17 Terapie combinată (Tens+Us) 15.00 
18 TENS/ședință 7.00 
19 Stimulare spastică (hufschmidt)/ședință 7.00 
20 C.Faradie 7.00 

21 C.Neofaradie 7.00 
22 Laser 7.00 
23 C.Rusesc 7.00 
24 Pachet 10 zile consultatie+4proceduri/zi 350.00 
25 Pachet 4 proceduri/zi 35.00 



  

Anexa nr. 13.10  

 la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

   

   

TARIFE  PRACTICATE 
ÎN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 

PENTRU  PRESTAȚIILE  MEDICALE  CU  PLATĂ 
 

OFTALMOLOGIE 
   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  
Crt. DENUMIRE   SERVICIU 

Tarif  ptr. 
anul 

2021(lei) 

1 Consultație inițială 70.00

2 
Consultație  -aviz(include 
refractometrie si camp vizual) 100.00

3 Consultație  de control 50.00

4 
Câmp vizual computerizat - perimetrie 
statică 100.00

5 Biometrie oculară  100.00
6 Urgente neasigurati 100.00
7 Pahimetrie corneeană 50.00
8 Ganioscopie 100.00
9 Refractometrie 50.00

10 Lavaj de căi lacrimale 100.00
11 Ecografie oculara 100.00



 

Anexa nr.  13.11   

 la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021   

     

     

TARIFE  PRACTICATE 
IN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 

PENTRU  PRESTAȚIILE  MEDICALE  CU  PLATĂ 
SECȚIA  CHIRURGIE GENERALĂ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  
Crt. 

DENUMIRE   SERVICIU Tarif ptr. anul 
2021 (lei) 

1 Colangiografie pe tub Kehr 250.00



   Anexa nr. 13.12  

  la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

     

     

     

TARIFE  PRACTICATE 
ÎN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 

PENTRU  PRESTAȚIILE  MEDICALE  CU  PLATĂ 
CABINET CHIRURGIE  PLASTICĂ 

 
 

Nr.  
Crt. 

DENUMIRE   SERVICIU Tarif  ptr. anul 
2021 (lei) 

1 Consultație inițială 70.00 
2 Consultație -AVIZ 60.00 

3 
Consultație de control 

50.00 
4 Pansamente  mici 25.00 
5 Pansamente  medii  35.00 
6 Pansamente  mari 45.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexa 13.13  

la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

    

    

TARIFE 
PRACTICATE  ÎN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE   AL  
SPITALULUI JUDEȚEAN  DE URGENȚĂ BUZĂU  PENTRU   

PRESTAȚIILE  MEDICALE  CU  PLATĂ 
 

CHIRURGIE  GENERALĂ 

 

 

Nr.  
Crt. 

DENUMIRE   SERVICIU Tarif ptr. anul 
2021(lei) 

1 Consultație inițială  70.00 
2 Consultație - aviz 60.00 
3 Consultație de control 50.00 
4 Pansamente  mici 25.00 
5 Pansamente  medii  35.00 
6 Pansamente  mari 45.00 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 Anexa 13.14 

la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

    

    

TARIFE 
PRACTICATE ÎN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 

PENTRU  PRESTAȚIILE  MEDICALE  CU  PLATĂ 
 

Cabinet INTERNE ( MEDICALĂ) 
 
 
 

Nr.  
Crt. DENUMIRE   SERVICIU Tarif ptr. anul 

2021(lei) 
1 Consultație  inițială   70.00
2 Consultație  -aviz 60.00
3  Consultație control 50.00
4 Endoscopie digestivă superioara 200.00

5 
Endoscopie digestivă 
inferioara(colonoscopie) 350.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Anexa 13.15 

la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

 

 

    

TARIFE  PRACTICATE 
IN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 

PENTRU  PRESTATIILE  MEDICALE  CU  PLATA 
 

Cabinet  O.R.L 
 
 

Nr.  
Crt. 

DENUMIRE   SERVICIU Tarif ptr. anul 2021 
(lei) 

1 Consultație inițială 70.00 

2 Consultație  - aviz 60.00 

3 Consultație de control 50.00 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa 13.16 

la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

    

TARIFE  PRACTICATE 
ÎN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 

PENTRU  PRESTAȚIILE  MEDICALE  CU  PLATĂ 
 

Cabinet   UROLOGIE 
 

 

Nr.  
Crt. DENUMIRE   SERVICIU Tarif ptr. anul 2021 

(lei) 

1 
Consultație inițială 

70.00 

2 
Consultație  - aviz 

60.00 

3 
Consultație de control 

50.00 

4 
Ecografie generală (abdomen 
+pelvis )*1 60.00 

5 Ecografie abdomen *1) 40.00 

6 Ecografie pelvis*1) 30.00 
 

 

 

 

 



 

   Anexa 13.17 

la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2020 

            

TARIFE  PRACTICATE 
ÎN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 

PENTRU  PRESTAȚIILE  MEDICALE  CU  PLATĂ 
 

Cabinet  B.M.F 
    

 

Nr.  
Crt. 

DENUMIRE   SERVICIU Tarif ptr. anul 
2021 (lei) 

1 Consultație  inițială 70.00 

2 Consultație   aviz 60.00 

3 
Consultație de control 50.00 

4 Extracție  dentară  88.00 
5 Rezecția  apicală 200.00 

6 
Odontectomii (și extracții  
alveoloplastice) 200.00 

7 
Extirparea  tumori - cavitatea orală și 
față  110.00 

8 
Infiltrații anestezice în nevralgii de 
trigemen 55.00 

9 Instilații  parotidiene 55.00 
10 Instilații  intrasinusale 55.00 
11 Pansamente  mici 25.00 
12 Pansamente  medii  35.00 
13 Pansamente  mari 45.00 
 

 



 

  Anexa 13.18 

la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2020 

 

 

TARIFE  PRACTICATE 
IN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 

PENTRU  PRESTATIILE  MEDICALE  CU  PLATA 
 

Cabinet  NEFROLOGIE 
 

Nr.  
Crt. DENUMIRE   SERVICIU Tarif ptr. anul 

2021 (lei) 

1 Consultație inițială 70.00 

2 Consultație  - aviz 60.00 

3 Consultație de control 50.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexa 13.19 

la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

   

   

   

TARIFE  PRACTICATE 
IN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 

PENTRU  PRESTATIILE  MEDICALE  CU  PLATA 
 

Cabinet  NEUROLOGIE 
 
 
 

Nr.  
Crt. DENUMIRE   SERVICIU Tarif ptr. anul 

2021(lei) 

1 Consultație inițială 70.00 

2 Consultație  - aviz 60.00 

3 Consultație de control 50.00 
 

 

 

 

 

 

 



 Anexa 13.20 

la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

            

TARIFE  PRACTICATE 
IN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 

PENTRU  PRESTAȚIILE  MEDICALE  CU  PLATĂ 
 

Cabinet   MEDICINA MUNCII 
 

Nr.  
Crt.  

DENUMIRE   SERVICIU Tarif ptr. anul 
2021 (lei) 

1 

Examen  medical  la angajare -structurat 
conform profesiei  si  fisei de expunere la 
riscuri 55.00 

2 Examen medical de adaptare 55.00 

3 Examen medical periodic 55.00 

4 Examen medical de reluarea muncii 55.00 

5 
Examen medical de bilanț  la încetarea  
activității 55.00 

6 
Evaluarea  stării  de  sănătate  a  
gravidelor 55.00 

7 
Raport  medical  pentru  informarea  
privind  protecția   maternității   165.00 

8 

 Îndrumarea , consilierea  angajatorului 
privind determinarea factorilor de risc și 
modalitatea de diminuarea  a acestora 300.00 

9 Educația   sanitară  preventivă 60.00 

10 Întocmirea   raportărilor  trimestriale 110.00 

11 
Semnalizarea  cazurilor de  boală  
profesională  și dispensarizarea  acesteia 55.00 

12 
Stabilirea  diagnosticului de   
profesionalitate  în boli  profesionale 110.00 



13 
Colaborarea  în elaborarea documentației 
de  evaluare a riscurilor  profesionale 110.00 

14 
Identificarea riscurilor profesionale  pe  
categorii  de personal 110.00 

15 
Consultații  și raport medical  de 
schimbare  a locului  de muncă 110.00 

16 

Recomandări  privind  organizarea muncii, 
amenajarea locului de muncă,  utilizarea în 
condiții de  securitate a substanțelor 
folosite în procesul muncii, ținând seama 
de capacitatea și aptitudinile angajaților 55.00 

17 

Participarea  la ședințele comitetului de 
sănătate și securității în muncă , vizarea  
concediilor medicale, implementarea de 
programe de promovare a sănătății la locul 
de muncă  55.00 

18 
Interpretarea de  buletine  și  măsurători-
noxe 120.00 

19 Examen medical - elevi practică spital 25.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 Anexa 13.21 

la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

    

 

TARIFE  PRACTICATE 
ÎN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 

PENTRU  PRESTAȚIILE  MEDICALE  CU  PLATĂ 
 

Cabinet   Chirurgie și ortopedie infantilă 
  

 

Nr.  
Crt. 

DENUMIRE   SERVICIU Tarif ptr. anul 
2021 

1 
CONSULTAȚIE  - cazuri de agresiune, 
accidente rutiere  trimise de serviciul 
Medico Legal 

60.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Anexa 1.22 

la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

   

 

TARIFE  PRACTICATE 
IN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 

PENTRU  PRESTAȚIILE  MEDICALE  CU  PLATĂ 
 

Cabinet   PEDIATRIE 

   

 

Nr.  
Crt. DENUMIRE   SERVICIU 

Tarif ptr. 
anul 2021 

(lei) 

1 CONSULTAȚIE  - cazuri de agresiune, accidente 
rutiere  trimise de serviciul Medico Legal 60.00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa 13.23 

la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

 

 

TARIFE 
PRACTICATE  IN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 

PENTRU  PRESTATIILE  MEDICALE  CU  PLATA 
ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 

 
 
 

Nr.  
Crt. DENUMIRE   SERVICIU Tarif ptr. anul 

2021 (lei) 

1 Consultație  inițială 70.00
2 Consultație  - aviz 60.00
3  Consultație control 50.00
4 Imobilizări membru toracic 55.00
5 Imobilizări cruro-podalic 66.00

6 Imobilizări  dessault peste  torace  55.00

 

    

 

 

 

 



 

 

Anexa 13.24 

la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

    

    

TARIFE  PRACTICATE 
ÎN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 

PENTRU  PRESTAȚIILE  MEDICALE  CU  PLATĂ 
 

Cabinet   REUMATOLOGIE 
 
 
 

Nr.  
Crt. 

DENUMIRE   SERVICIU Tarif  ptr. anul 
2021 (lei) 

1 
Consultație inițială 

70.00 

2 
Consultație  - aviz 

60.00 

3 
Consultație de control 

50.00 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Anexa 13.25 

la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

    

 

TAXĂ  COPLATĂ 
SECȚII  SPITAL 

 
 

Nr.  
Crt. 

DENUMIRE   
SERVICIU Tarif ptr. anul 2021 (lei) 

1 Taxă coplată 10.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Anexa 13.26 

la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

    

 

TARIFE  PRACTICATE 
ÎN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 

PENTRU  PRESTAȚIILE  MEDICALE  CU  PLATĂ 
CABINET EXPLORĂRI  FUNCȚIONALE 

    

 

Nr.  
Crt. DENUMIRE   SERVICIU Tarif ptr. anul 

2021 (lei) 

1 E.K.G*1) 30.00 

2 Spirometrie  40.00 

3 E.E.G-Electroencefalografie 80.00 

4 Oscilometrie 30.00 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  Anexa 13.27 

la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

   

 

TARIFE  PRACTICATE 
PENTRU ARHIVĂ 

   

 

Nr.  
Crt. DENUMIRE   SERVICIU Tarif ptr. anul 

2021 (lei) 

1 
Copie file registru (internări, 
consultații). 20.00 lei 

2 Copie filă condică de naștere 20.00 lei 

3 Copie protocol  operator 20.00 lei 

4 Alte documente arhivate  20.00 lei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Anexa 13.28 

la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

    

TARIFE 
PRACTICATE  ÎN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE   AL 
SPITALULUI JUDEȚEAN  DE URGENȚĂ BUZĂU  PENTRU  

PRESTAȚIILE  MEDICALE  CU  PLATĂ 
 

R.M.N 
 

Nr.  
Crt. DENUMIRE   SERVICIU TARIF pt. anul  

2021 (lei) 

1 RMN craniocerebral nativ 450.00

2 RMN sinusuri 450.00

3 RMN torace nativ 450.00

4 RMN  gât nativ 450.00

5 

RMN regiuni coloană vertebrală 
(cervicală, toracică, lombosacrată ) 
nativ 450.00

6 RMN abdominal 450.00

7 RMN pelvin nativ 450.00

8 
RMN extremități  nativ/segment   
(genunchi, cot, gleznă ,etc) 450.00

9 RMN umăr nativ 450.00

10 
RMN umăr nativ și cu substanță de 
contrast 700.00

11 
RMN  torace nativ și cu substanță de 
contrast 700.00



12 
RMN   regiune cervicală  nativ și cu 
substanță de contrast 700.00

13 
RMN    cranio-cerebral   nativ și cu 
substanță de contrast 700.00

14 

RMN regiuni coloană vertebrală 
(cervicală, toracală, lombosacrată) 
nativ și cu substanță de contrast 700.00

15 
RMN    abdominal   nativ și cu 
substanță de contrast 700.00

16 
RMN    pelvis   nativ și cu substanță de 
contrast 700.00

17 

RMN extrem,  nativ/segment  
(genunchi, cot, gleznă , etc cu 
substanță de contrast 700.00

18 RMN    cord  nativ  450.00

19 
RMN    cord   nativ   și cu substanță de 
contrast 700.00

20 RMN  hipofiza cu substanță de contrast 700.00

21  Uro  RMN cu substanță de contrast 850.00

22 Angiografie R.M.N.  cerebral 600.00

23 RMN   sâni nativ  450.00

24 
RMN   sâni nativ și cu substanță de 
contrast 700.00

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Anexa 13.29 

la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

    

 

TARIFE  PRACTICATE 
ÎN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 

PENTRU  PRESTAȚIILE  MEDICALE  CU  PLATĂ 
 

Cabinet   ONCOLOGIE 
 
 

Nr.  
Crt. 

DENUMIRE   SERVICIU Tarif ptr. anul 
2021 (lei) 

1 Consultație inițială 70.00
2 Consultație  - aviz 60.00
3 Consultație de control 50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Anexa 13.30 

la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

 

 

 

TARIFE 
PRACTICATE ÎN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 

PENTRU  PRESTAȚIILE  MEDICALE  CU  PLATĂ 
 

LABORATOR    BK 
 
 
 

Nr.  
Crt. 

DENUMIRE   SERVICIU Tarif ptr. anul 
2021 (lei) 

1 Examinare microscopică  directă pe lamă -  
2 probe   - la cerere 50.00 lei 

2 Examen culturi de spută  - 6 tuburi            
- la cerere 50.00 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Anexa 13.31 

la Hotărârea Consiliului Județean  
Buzău nr. 3/2021 

 

 

 

TARIFE 
PRACTICATE ÎN  AMBULATORIU  DE SPECIALITATE 

PENTRU  PRESTAȚIILE  MEDICALE  CU  PLATĂ 
 

ENDOCRINOLOGIE 
 
 
 

 

Nr.  
Crt. 

DENUMIRE   SERVICIU Tarif ptr. anul 
2021 (lei) 

1 Consultație inițială 70.00
2 Consultație  - aviz 60.00
3 Consultație de control 50.00
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