
 

  

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile aplicabile ariilor naturale protejate 

ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 

Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2.391 și Pădurea Zăval IV.33 

 

 Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 312/10.03.2022  al Centrului Județean pentru 

Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, Raportul D.J.A.L.S. - 

Serviciul Juridic nr. 6629/16.03.2022 precum și avizul comisiilor de specialitate privind 

propunerea de aprobare a tarifelor pentru serviciile aplicabile ariilor naturale protejate 

ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și 

rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2.391 și Pădurea Zăval IV.33, aflate în 

administrarea Consiliului Județean Dolj, prin Centrul Județean pentru Protecția Naturii, 

Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj; 

în conformitate cu contractul de administrare a ariilor protejate nr. 12/30.03.2011 

încheiat cu Ministerul Mediului si Pădurilor și actul adițional nr. 2/25.02.2021 încheiat cu 

ANANP; 

în baza prevederilor art. 2 din Anexa la Ordinul ministrului 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 documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul 

și filmatul în scop comercial, modificat și completat prin Ordinul nr. 1433/2017, art. 30 

alin. (3) – (5) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare și 

art. 7 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;   

în temeiul art.173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 



H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 –  Se aprobă tarifele pentru serviciile aplicabile ariilor naturale protejate ROSCI0045 

Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile 

naturale Locul Fosilifer Drănic-2.391 și Pădurea Zăval IV.33, pentru: 

- analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, 

- fotografierea și filmarea în scop comercial, 

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Tarifele se vor constitui ca venituri proprii pentru administrarea ariilor naturale 

protejate pe care Consiliul Județean Dolj, prin Centrul Județean pentru Protecția Naturii, 

Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, le are în administrare. 

Art. 3 – Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea 

Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 93/2013 privind aprobarea tarifelor pentru 

serviciile aplicabile ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 

Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale 2.391 Locul Fosilifer 

Drănic și IV.33 Rezervația naturală Pădurea Zăval, aflate în administrarea Consiliului 

Județean Dolj. 

Art. 4  – Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat și Centrul Județean pentru 

Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5 – Prezenta hotărâre se va comunica Centrului Județean pentru Protecția Naturii, 

Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj.   
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   PREŞEDINTE,                  CONTRASEMNEAZĂ,   

                                                                             

           SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

  Dorin Cosmin VASILE                Cristian Marian ȘOVĂILĂ 

 
 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 33 voturi “PENTRU” 

 
 



Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 100/2022 

 

Tarifele instituite de către Consiliul Județean Dolj, prin Centrul Județean pentru 

Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, în calitate de 

administrator al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, 

ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale 

Locul Fosilifer Drănic-2.391 și Pădurea Zăval IV.33 pentru analizarea 

documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografierea și filmarea 

în scop comercial 

 

1. Baza legală 

 

• Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului 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 

documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul 

în scop comercial, modificat și completat prin Ordinul nr. 1433/2017; 

• Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1822/2020 din 6 octombrie 

2020 pentru aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare a ariilor naturale 

protejate; 

• Hotărârea de Guvern   nr. 1284/2007 din 24 octombrie 2007 privind declararea 

ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice 

europene Natura 2000 în România; 

• Ordinul  ministrului mediului și pădurilor nr. 1964 din 13 decembrie 2007 privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, 

ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România; 

• Contractul de Administrare a ariilor protejate  nr. 12/30.03.2011 și actul adițional 

nr. 2/25.02.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Cuantum tarife 

 
Nr.

crt. 
Serviciul Tipul de serviciu Cuantumul 

tarifului 

(lei *) 
1.** 
 

 

 

 

 
 

1.1. Analiza și verificarea 

documentației în cadrul 

procedurii de evaluare a 

impactului asupra mediului 

pentru anumite proiecte publice 

și private sau 

revizuirea/actualizarea acordului 

de mediu 

1.1.1. Analiza și verificarea 

documentației în cadrul 

procedurii de evaluare a 

impactului asupra mediului și 

emiterea avizului pentru 

proiectele care nu se supun 

studiului de evaluare a 

impactului asupra 

mediului/evaluare adecvată – 

persoane fizice 

200  

1.1.2. Analiza și verificarea 

documentației în cadrul 

procedurii de evaluare a 

impactului asupra mediului și 

emiterea avizului pentru 

proiectele care nu se supun 

studiului de evaluare a 

impactului asupra 

mediului/evaluare adecvată – 

persoane juridice 

400 

1.1.3. Analiza și verificarea 

documentației în cadrul 

procedurii de evaluare a 

impactului asupra mediului și 

emiterea avizului pentru 

proiectele care se supun 

studiului de evaluare a 

impactului asupra 

mediului/evaluare adecvată – 

persoane fizice 

500  

1.1.4. Analiza și verificarea 

documentației în cadrul 

procedurii de evaluare a 

impactului asupra mediului și 

emiterea avizului pentru 

proiectele care se supun 

studiului de evaluare a 

impactului asupra 

2.000 



mediului/evaluare adecvată – 

persoane juridice 

1.1.5. Analiza și verificarea 

documentației și emiterea 

avizului pentru 

revizuirea/actualizarea 

acordului de mediu - persoane 

fizice 

250  

 

1.1.6. Analiza și verificarea 

documentației și emiterea 

avizului pentru 

revizuirea/actualizarea 

acordului de mediu - persoane 

juridice 

500 

1.2. Analiza și verificarea 

documentației în cadrul 

procedurii de emitere a 

autorizației de mediu/autorizației 

integrate de mediu 

1.2.1. Analiza și verificarea 

documentației în cadrul 

procedurii de emitere a 

autorizației de mediu fără 

bilanț de mediu și emiterea 

avizului - persoane fizice 

250  

 

1.2.2.  Analiza și verificarea 

documentației în cadrul 

procedurii de emitere a 

autorizației de mediu fără 

bilanț de mediu și emiterea 

avizului  - persoane juridice 

500 

1.2.3. Analiza și verificarea 

documentației în cadrul 

procedurii de emitere a 

autorizației integrate și 

emiterea avizului - persoane 

juridice 

4.000 

1.2.4.  Analiza și verificarea 

documentației cu bilanț de 

mediu și emiterea avizului -  

persoane fizice 

500 

1.2.5. Analiza și verificarea 

documentatiei cu bilant de 

mediu și emiterea avizului -  

persoane juridice 

1000 

 



1.2.6. Analiza și verificarea 

documentației și emiterea 

avizului pentru 

revizuirea/actualizarea 

autorizatiei de mediu -  

persoane fizice 

125  

1.2.7. Analiza și verificarea 

documentației și emiterea 

avizului pentru 

revizuirea/actualizarea 

autorizației de mediu -  

persoane juridice 

250 

1.2.8. Analiza și verificarea 

documentației și emiterea 

avizului pentru 

revizuirea/actualizarea 

autorizației integrate de mediu 

-  persoane juridice 

2500  

1.3. Parcurgerea procedurii de 

emitere a avizului de mediu 

pentru planuri si programe 

1.3.1. Analiza și verificarea 

documentației și emiterea 

avizului pentru planuri și  
programe - persoane fizice 

250  

1.3.2. Analiza și verificarea 

documentației și emiterea 

avizului pentru planuri și 

programe - persoane juridice 
 

500 

1.4. Analizarea documentațiilor 

care privesc activitățile de 

recoltare/capturare și/sau 

achiziționare și/sau 

comercializare a unor plante și 

animale din flora și fauna 

salbatică în stare vie, proaspătă 

sau semiprelucrată, a unor flori 

de mină, fosile de plante și fosile 

de animale vertebrate și 

nevertebrate 

 

1.4.2. Analiza și verificarea 

documentației și emiterea 

avizului - persoane fizice 

50  

1.4.2. Analiza și verificarea 

documentației și emiterea 

avizului - persoane juridice 

250 

 

2.  

Fotografiere floră, faună, 

habitate naturale și peisaj în scop 

comercial 

Albume lei/zi 

Plan local 

Plan regional 

Plan național 

Plan internațional 

 

250 

 



Materiale publicitare lei/zi 

Plan local 

Plan regional 

Plan național 

Plan internațional 

 

250  

Publicatii diverse lei/zi 

Plan local 

Plan regional 

Plan național 

Plan internațional 

 

250 

3. Filmare floră, faună, habitate 

naturale și peisaje în scop 

publicitar (film artistic, spot 

publicitar/ film documentar) 

Film artistic lei/zi 

Plan local 

Plan regional 

Plan național 

Plan internațional 

 

500 

 

 

lei/zi Spot publicitar 

Plan local 

Plan regional 

Plan național 

Plan internațional 

 

500  

Film documentar lei/zi 

Plan local 

Plan regional 

Plan național 

Plan internațional 

 

500 

* Tarifele includ TVA 

** Tarifele de avizare se achită cu excepția persoanelor asistate sociale (venit minim pe economie/ajutor 

social/ajutor de handicap/ pensie minimă social garantată) 

 

 




