
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 

          Anexă nr. 6 

                          la Hotărârea nr.        /2013 

 

 

METODOLOGIA 

privind stabilirea, aplicarea şi perceperea 

tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene, pentru anul 2014 

 

 Capitolul I. Dispoziţii generale 
 

 Art.1 (1) Consiliul Judeţean Ialomiţa în calitate de administrator al drumurilor 

judeţene poate accepta amplasarea de construcţii sau instalaţii în zona drumurilor judeţene, 

cu condiţia ca aceasta să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului rutier în 

condiţiile legii. 

 (2) Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau acces la drumul judeţean  

pentru construcţii şi instalaţii amplasate în zona drumurilor judeţene, se emit de 

Preşedintele Consiliului Judeţean şi se contrasemnează de Directorul Direcţiei de Investiţii 

şi Servicii Publice. 

 (3) La eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau acces la drumul judeţean a 

construcţiilor, instalaţiilor sau panourilor publicitare, titularul autorizaţiei de amplasare 

şi/sau acces în zona drumului judeţean încheie contract cu administratorul drumurilor 

judeţene pentru utilizarea şi/sau accesul în zona drumului judeţean. 

 

 Art.2 (1) În lipsa autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului judeţean 

pentru construcţii, conducte, instalaţii, reţele edilitare, echipamente, accese, refugii auto, 

platforme carosabile, panouri publicitare, administratorul drumului notifică titularul 

autorizaţiei de construire să desfiinţeze lucrările în termen de 5 zile de la data notificării. 

Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute în acordul 

prealabil şi în autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona drumului judeţean. 

 (2) Amplasarea şi executarea lucrărilor în zona drumurilor judeţene a construcţiilor, 

instalaţiilor, reţelelor edilitare, echipamentelor, acceselor, refugiilor auto, platforme 

carosabile şi panouri publicitare se face cu respectarea documentaţiei de execuţie vizată 

spre neschimbare, autorizaţiei de amplasare şi/sau acces la drumul judeţean şi a 

contractului de utilizare a suprafeţei ocupate din ampriza şi zona de siguranţă, încheiat în 

condiţiile legii. 

 (3) În cazul în care nu sunt respectate condiţiile stabilite în alineatul precedent, 

precum şi în cazul în care nu se achită tariful aferent ocupării amprizei şi zonei de 

siguranţă, utilizatorul este obligat să desfiinţeze sau să mute pe cheltuiala sa obiectivul 

autorizat, în termenul stabilit de administratorul drumului. 

 (4) În situaţia nerespectării acestui termen, administratorul drumului va proceda la 

desfiinţarea lucrărilor executate în zona drumului pe cheltuiala titularului autorizaţiei de 

construire, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

  



 Art.3 Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi acces la drumul judeţean se 

emit pentru o anumită funcţiune sau destinaţie a obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a 

destinaţiei, utilizatorul este obligat să obţină aprobarea administratorului drumului judeţean  

pentru noua situaţie, cu reluarea procedurilor prevăzute în prezenta metodologie. 

 

 Art.4 (1) Stabilirea şi aplicarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene se 

va face de Direcţia de Investiţii şi Servicii Publice, conform prezentei metodologii. 

 (2) După stabilirea şi aplicarea tarifelor de utilizare, Direcţia de Investiţii şi Servicii 

Publice înaintează copia contractului de utilizare Direcţiei Buget Finanţe ( la sfârşitul 

fiecărei luni calendaristice),  care prin compartimentul de specialitate urmăreşte încasarea 

tarifelor ce se constituie venituri la bugetul propriu al judeţului Ialomiţa 

 

 Art.5 Plata tarifelor se face la casieria Consiliului Judeţean Ialomiţa sau prin orice 

altă modalitate  prevăzută de lege. 

 

 Capitolul II. Stabilirea tarifelor 

 

 Art.6  Valoarea contractului se stabileşte utilizând tarifele aprobate  în Anexa nr. 5, 

pentru construcţiile, instalaţiile, accesele, refugiile auto, platformele carosabile şi panourile 

publicitare şi documentaţia tehnică de execuţie depusă de solicitant. 

 Art.7 Informaţiile cu privire la existenţa şi conţinutul obligaţiei utilizatorilor 

drumurilor judeţene de a plăti tarifele de utilizare şi cuantumul acestora vor fi furnizate la 

faza de proiectare, prin acordul prealabil. 

 Art.8 Autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona drumului judeţean, se eliberează 

pe baza certificatului de urbanism, acordului prealabil şi a documentaţiei de execuţie în 

zona drumului şi va fi utilizată pentru eliberarea Autorizaţiei de construire a obiectivului. 

 

 Capitolul III Aplicarea şi perceperea tarifelor 

 

 Art.9 Tarifele de utilizare a zonei drumurilor judeţene se aplică începând cu data de 

01.01.2013. 

 

 Art.10 Pentru utilizarea temporară a zonei drumurilor judeţene tarifele se percep 

începând cu data încheierii contractului de utilizare a zonei drumului judeţean, iar plata se 

va face la semnarea contractului de către ambele părţi. 

 Art.11 (1) Pentru utilizarea permanentă a zonei drumurilor judeţene tarifele se 

percep anual şi se plătesc integral în primul trimestru al fiecărui an calendaristic, in termen 

de 20 de zile de la data emiterii facturii. 

 (2) Pentru contractele încheiate în timpul anului calendaristic tarifele se percep 

începând cu data de întâi a lunii următoare datei încheierii contractului, corespunzător 

perioadei rămase din an şi se vor plăti în termen de 20 de zile de la emiterea facturii, 

urmând ca pentru anii următori să se procedeze conform alin. (1). 

 



 Art.12  Contractul de utilizare rămâne valabil dacă au fost executate lucrările în zona 

drumului judeţean, chiar dacă obiectivele de investiţii nu funcţionează sau lucrările nu au 

fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire. 

 

 Art.13 Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei 

de protecţie a drumurilor judeţene, numai dacă se realizează acces la drumurile judeţene 

sau alte lucrări în ampriza şi în zona de siguranţă, pentru utilizarea acestora. 

 

 Art.14 (1) Tarifele pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare 

şi/sau acces in zona drumului judeţean  se încasează la liberarea acestora, în cuantumul 

prevăzut în Anexa nr. 4  a prezentei hotărâri. 

 (2) Tarifele prevăzute la alineatul precedent se percep şi în cazul în care se solicită 

prelungirea acordului sau autorizaţiei de amplasare si/sau acces în zona drumului judeţean. 

 

 Art.15 În cazul obţinerii autorizaţiei de desfiinţare a construcţiei, titularul 

contractului va depune solicitarea de reziliere, însoţită de un exemplar al autorizaţiei de 

desfiinţare. Contractul va fi reziliat după verificarea pe teren, începând cu data de întâi a 

lunii următoare solicitării de reziliere. 

 Art.16 În cazul în care intervin modificări ale suprafeţelor sau lungimilor tarifate in 

contract din motive obiective, titularul contractului are obligaţia să solicite printr-o 

notificare administratorului drumului judeţean întocmirea unui Act adiţional. Actul 

adiţional  va intra în vigoare cu data de întâi a lunii următoare datei procesului verbal de 

verificare în teren a categoriilor de lucrări tarifate în contract. 

 Art.17 Tarifele pentru eliberarea acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare 

şi/sau acces în zona drumului judeţean, nu se datorează pentru lăcaşuri de cult, inclusiv 

pentru construcţii anexe ale acestora, pentru lucrările de dezvoltare, modernizare  sau 

reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului, 

pentru lucrările de interes public al statului, pentru lucrările de interes public judeţean sau 

local, precum şi pentru lucrări privind construcţii ai căror beneficiari sunt instituţiile 

publice, indiferent de solicitant şi pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin 

concesionare, conform legii. 

 Art.18 Tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona drumului judeţean nu se aplică 

pentru locuinţe, anexe gospodăreşti şi utilităţi, lăcaşuri de cult, inclusiv pentru construcţiile 

anexe ale acestora, infrastructura de transport şi distribuţie (petrol, gaze, energie electrică), 

conform legislaţiei în vigoare. 

 

  

 
 

 


