
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
Anexa nr. I

la hotirffrea nr. 120t4

TAXE
pentru eliberarea cedificatelor, avizelor qi autoriza{iilor

in domeniul constructiilor
t

in domeniul construcliilor taxele se stabilesc in funclie de valoarea acestora
sau a instalafiilor, de suprafafaterenurilor sau de natura serviciilor prestate.

1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, diferenfiate, ?n func{ie de
suprafala terenurilor pentru care se solicitd, dupi cum urmeaz6:

- 5,00 lei
- 6,00 lei
- 8,00 lei
- 9,50 lei
- 12,00 lei
- 14,00 + 0,01 lei/mp pentru

fiecare mp care depdgeqte 1000 mp
b) Pentru mediul rural taxele prevdzute la lit. a se reduc cu 50Yo.

2. Pentru eliberarea autoriza[iei de construire taxa este de I o/o din valoarea
autorizatd a lucrdrilor, inclusiv a instalaliilor aferente acestora. Pentru clidirile cu
destinalia de locuinld qi anexe gospodireqti taxele se reduc cu 50%o.

3. Pentru eliberarea autorizafiei de foraje qi excavdri necesare studiilor
geotehnice, ridicdrilor topografice, exploatdrilor de carierd, balastierelor, sondelor
de gaze qi petrol, precum qi altor exploatdri taxa datoratd pentru fiecare mp afectat
de foraj sau de excavalie este de 7,00 lei.

a) Pentru mediul urban:
- pana la 150 m.p. inclusiv
- intre 151 si 250 m.p. inclusiv
- intre 251 si 500 m.p. inclusiv
- intre 501 si 750 m.p. inclusiv
- intre 751 si 1000 m.p. inclusiv
- peste 1000 m.p.

4. Pentru eliberarea autorizaliei
de gantier in vederea realizdii unei
autorizalie de construire, taxa este de
organizare de qantier.

necesard pentru lucr[rile pentru organizare
construcfii, care nu sunt incluse in alt[
3% dn valoarea autorizatd, a lucrdrilor de

5. Pentru eliberarea autorizaliei de construire pentru amenajarea de tabere de
corturi, cdsule sau rulote ori campinguri, taxa datorata este de 2Yo din valoarea
autorizatd a lucrdrilor de construclii.



6. Pentru eliberarea autorizaliei de construire pentru chioqcuri, tonete, cabine,
spafii de expunere situate pe cdile qi in spaliile publice, precum qi pentru
amplasarea corpurilor qi panourilor de afiqaj a firmelor qi reclamelor taxa datorata
este de 7,00 lei pentru fiecare mp de suprafald ocupatd de construclie.

7. Pentru eliberarea autorizaliei de desfiinJare, par!ia16 sau totald, a unei
construcjii, taxa -datorutd este de O,lyo din valoarea impozabild a acesteia, stabilitd
pentru determinarea impozitului pe clndiri. tn cazul aeininlarii parliale cuantumul
taxei se calculeazd'proporlional cu suprafala construitd a clddirii supusd demoldrii.

8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum gi a autorizaliilor de
construire taxa este de 30%o din valoarea taxei iniliale.

9. Pentru eliberarea autorizaliilor privind lucrdrile de racorduri gi
brangamente la relele publice cu apd,, canalizarct gdze, termice, energie electrica,
telefonie gi televiziune prin cablu taxa este de 10,50 lei pentru fiecare racord.

10. Pentru avizarea certificatului de urbanism de cdtre structura de
specialitate din cadrul Consiliului Judefean Ialomila taxa datorata este de 13,00 lei.

11. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de
pe alte asemenea planuri delinute de consiliul judefean, taxa este de 27,50|ei pe
fiecare metru pdtrat sau fracliune de metru pdtrat.

Ta:<ele pentru eliberarea certificatelor, avizelor qi autorizaliilor nu se
datoreazd" pentru licaquri de cult, inclusiv pentru construcliile anexe ale acestora,
pentru lucririle de dezvoltare, modernizarc sau de reabilitare a infrastructurilor din
transporturi care apafiin domeniului public al statului, pentru lucrdrile de interes
public al statului, pentru lucrdrile de interes public, judelean sau local, precum gi
pentru lucrdri privind construclii ai ciror beneficiari sunt institufiile publice,
indiferent de solicitant, qi pentru autostrdzile qi cdile ferate atribuite prin
concesionare conform lesii.

TAXE
pentru folosirea mijloacelor de reclami gi publicitate

1. Taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamd qi publicitate amplasate in
locuri ce constituie domeniul public sau privat al judefului, sunt:

' in canil unui afigaj situat in locul in care persoand deruleazd o activitate
economic d taxa este de 27,50 ler/mp/ an;

- in canil oricirui alt panou, afiqaj sau structuri de afigaj pentru reclami si
publicitate taxa este de 20,00 leilmplan



i

Taxa pentru afiqajul in scop de reclamd gi publicitate se pldtegte anual,
anticipat sau trimestrial, in patru rate egale, pdnd la datele de 15 martie, 15 iunie, 15
septembrie gi 15 noiembrie, inclusiv.

Taxa pentru serviciile de reclamd gi publicitate gi taxa pentru afigaj in scop de
reclamd gi publicitate nu se aplicd instituliilor publice, cu exceplia cazurilor cdnd
acestea fac reclamd unor activitdli economice.

Taxa prevdztttdin prezentul articol, denumitd in continuare tar<a pentru afigaj
in scop de reclamd qi publicitate, nu se aplici unei persoane care inchiriazd panoul,
afigajul sau structura de afigaj unei alte persoane, in acest caztaxa fiind pldtitd de
aceastd ultimd persoand.

Taxa pentru afiqaj in scop de reclami qi publicitate nu se datoreazd pentru
afigele, panourile sau alte mijloace de reclamd gi publicitate amplasate in interiorul
clddirilor.

Taxa pentru afiqaj in scop de reclami gi publicitate nu se aplici pentru
panourile de identificare a instalaliilor energetice, marcaje de avertizare sau
marcaje de circulalie, precum qi alte informalii de utilitate publicd gi educalionale.

Nu se datoreazd, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamd gi publicitate
pentru afigajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin
construcfia 1or, realizdrii de reclamd gi publicitate.

ALTE TA)(E LOCALE

1. Taxa zilnrcd pentru utilizarea temporard a locurilor publice de interes
judelean pentru expozifii, tdrguri, conferinle gi alte asemenea activitdli este :

- pentru orgarizarea gi desfb$urarea de conferinle gi alte asemenea activitAf -
3,50let/rnp/zi;

- pentru organizarea gi desfbfurarea de expozilii, tdrguri qi alte asemenea
activitdli in care organizatorii sau participanlii depoziteazd, materiale, realizeazd,
unele lucriri, se desfac produse ce fac obiectul comer,tului, ori locurile publice sunt
ocupate de cdtre organizatori sau participanli cu construclii provizorii autorizate -
4,00ler/rnplzi.

Taxa zilnicd pentru utilaarca temporard a spaliilor se reduce cu 50Yo pentru
evenimentele cu durata mai mica de 4 ore.

2. Taxe individuale pentru vizitarea muzeelor gi caselor memoriale aflate sub
autoritatea Consiliului Judelean Ialomila:

- Muzeul Judelean Ialomifa - 3,50 lei
- Casa memoriald "Ionel Perlea" - 1.00 lei
- Seclia de artdreligioasd Maia - 1,20lei
- Muzeul Agriculturii Slobozia - 3,50 lei
-Bazade cercetare qi expunere muzeald,,Oragul de Floci" - 1,50 lei



- Benefici azddereducere cullyopentru accesul in muzee:
a) elevii qi studenfii (in conformitate cu Legea educaliei nalionale nr.ll21ll);
b) adullii cu handicap mediu qi uqor (in conformitate cu Legea nr.44812006 privind
proteclia persoanelor cu handicap, republicat5, cu modificdrile qi compietdrile
ulterioare).

- - Pentru taxele de vizitare muzee sunt scutili:
A. in conformitate cu Legea nr.57112003 cu modificdrile gi completdrile ulterioare:
a) veteranii de rizboi;
b) persoanele fizice ptevdntte la art.l al Decretului - lege nr.l Lgllgg1 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instauratd cu tncepere de la 6 martie 1945 precum gi celor deportate in strdindtate
ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
pre:um qi in alte legi;
B. In conformitate cu Legea nr.44812006_privind proteclia persoanelor cu handicap,
republicatd, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare:
a)copii cu handicap, precum qi persoanele care ii insolesc;
b)adulfii cu handicap grav sau accentuat, precum gi persoanele care ii insofesc.


