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METODOLOGIA
privind stabilirean aplicarea pi perceperea

tarifelor de-utilizare a zonei drumurilor jude{ene, pentru anul 2013

Capitolul I. Dispozifii generale

Art.l (1) Consiliul Jude{ean Ialomrta in calitate de administrator al drumurilor
jude{ene poate accepta amplasarea de construclii sau instala{ii in zona drumurilor jude}ene,
cu condilia ca aceasta sb nu aducd prejudicii drumului qi siguranlei kaficului rutier in
condiliile legii.

(2) Acordul prealabil gi autorizalia de amplasare gi/sau acces la drumul jude{ean
pentru construcfii gi instalalii amplasate in zona drumurilor jude{ene, se emit de
Preqedintele Consiliului Jude{ean qi se contrasemneazd de Directorul Direcliei de Investilii
gi Servicii Publice.

(3) La eliberarea autorizaliei de amplasare gi/sau acces la drumul jude{ean a
construcliilor, instalatiilor sau panourilor publicitare, titularul autorizaliei de amplasare
gilsau acces in zona drumului jude{ean incheie contract cu administratorul drumurilor
jude{ene pentru utihzarea qi/sau accesul in zona drumului judetean.

Art.z (1) i" lipsa autoiza\iei de amplasare qi/sau acces in zona drumului jude{ean
pentru construclii, conducte, instala{ii, relele edilitare, echipamente, accese, refugii auto,
platforme carosabile, panouri publicitare, administratorul drumului notificd titularul
autoizaliei de construire sd desfiinteze lucrdrile in termen de 5 zile de la data notificdrii.
Aceleaqi prevederi se aplicd gi in cantl nerespectirii condiliilor prevdzute in acordul
prealabil qi in autorizatia de amplasare qi/sau acces in zona drumului judefean.

(2) Amplasarea gi executarea lucrdrilor ?n zona drumurilor judetene a construcfiilor,
instala{iilor, retelelor edilitare, echipamentelor, acceselor, refugiilor auto, platforme
carosabile qi panouri publicitare se face cu respectarea documentaliei de execufie vrzatd
spre neschimbare, autorizaliei de amplasare gi/sau acces la drumul judefean qi a
contractului de utilizare a suprafe{ei ocupate din ampriza qi zona de siguran{i, incheiat tn
condiliile l:gii.

(3) In cazul in care nu sunt respectate condiliile stabilite in alineatul precedent,
precum $i in cantl in care nu se achitd tariful aferent ocupdrii amprizei gi zonei de
siguran{5, utilizatorul este obligat sd desfiinleze sau sd mute pe cheltuiala sa obiectivul
autorrzat, in termenul stabilit de administratorul drumului.

(4) i" situalia nerespectdrii acestui termen, administratorul drumului va proceda la
desfiinlarea lucrdrilor executate ?n zona drumului pe cheltuiala titularului autoriza{iei de
construire, in conformitate cu reglementirile in vigoare.



Art.3 Acordul prealabil gi autoriza{ia de amplasare gi acces la drumul judelean se
emit pentru o anumitd funcliune sau destinatie a obiectivului. La schimbarea func{iei sau a
destinaliei, utilizatorul este obligat sA obtind aprobarea administratorului drumului judetean
pentru noua situalie, cu reluarea procedurilor prevlzute in prezenta metodologie.

Art.4 (1) Stabilirea gi aplicarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judelene se
va face de Direclia de Investi{ii qi Servicii Publice, conform prezentei metodologii.

(2) Dupd stabilirea qi aplicarea tarifelor de utilizare, Direclia de Investifii pi Servicii
Publice inainteazd copia contractului de utilizare Directiei Buget Finan{e ( la sffirgitul
fiecdrei luni calendaristice), care prin compartimentul de specialitate urmdregte incasarea
tarifelor ae se constituie venituri la bugetul propriu al judefului Ialomi{a

Art.s Plata tarifelor se face la casieria Consiliului Judelean Ialomita sau prin orice
a1t5 modalitate prevdnfid, de lege.

Capitolul II. Stabilirea tarifelor

Art.6 Valoarea contractului se stabileqte utilizdnd tarifele aprobate in Anexa tr. 5,
pentru construcliile, instalaliile, accesele, refugiile auto, platformele carosabile gi panourile
publicitare gi documenta{ia tehnic6 de execulie depusd de solicitant.

Art.1 Informa{iile cu privire la existenla gi continutul obligaliei utilizatorilor
drumurilor jude{ene de a pl6ti tarifele de utilizare qi cuantumul acestora vor fi furntzate la
faza de proiectare, prin acordul prealabil.

Art.8 Autoriza{ia de amplasare gi/sau acces in zona drumului judelean, se elibereazd
pe baza certificatului de urbanism, acordului prealabil gi a documentaliei de executie in
zona drumului gi va fi utilizatdpentru eliberarea Autoriza{iei de construire a obiectivului.

Capitolul III Aplicarea gi perceperea tarifelor

Art.9 Tarifele de utilizare a zonei drumurilor judelene se aplicd incepdnd cu data de
01.01 .2013.

Art.10 Pentru utilizarca temporard a zonei drumurilor judelene tarifele se percep
incep6nd cu data incheierii contractului de utilizare a zonei drumului jude{ean, iar plata se
va face la semnarea contractului de cdtre ambele p6rfi.

Art.ll (1) Pentru utilizarea permanentd a zonei drumurilor judelene tarifele se
percep anual qi se pldtesc integral fur primul trimestru al fiecdrui an calendaristic, in termen
de20 de zile de la data emiterii facturii.

(2) Pentru contractele incheiate in timpul anului calendaristic tarifele se percep
incepdnd cu data de intdi a lunii urmdtoare datei incheierii contractului, corespvnzdtor
perioadei rdmase din an qi se vor pldti in termen de 20 de zile de la emiterea facturii,
urm6nd ca pentru anii urmdtori si se procedeze conform alin. (1).



Art.12 Contractul de utilizare rimAne valabil daci au fost executate lucrdrile in zona
drumului judelean, chiar dacd obiectivele de investilii nu func{ioneazd, sau lucrdrile nu au
fost finalizatelatermenul prev5zut in autoriza{ia de construire.

Art.13 Tarifele se aplicd gi in cazul ?n care obiectivele se vor amplasa in afara zonei
de protecfie a drumurilor judefene, numai dacd se realizeazd acces la drumurile jude{ene
sau alte lucrdri in alr.rpytza qi in zona de siguran{5, pentru utilizarea acestora.

Art.l4 (1) Tarifele pentru eliberarea acordului prealabil gi autorizatiei de amplasare
gilsau acces rn zona drumului jude{ean se incaseazd la liberarea acestora, in cuantumul
prevdzut in Anexa w.4 aprezentei hotdrdri.

(2) Tarifele previzute la alineatul precedent se percep gi tn cazul tn care se solicitd
prelungirea acordului sau autonzaliei de amplasare si/sau acces in zona drumului judelean.

Art.15 in cantl oblinerii autorizaliei de desfiinlare a construcliei, titularul
contractului va depune solicitarea de reziliere, inso{itd de un exemplar al autoruatiei de
desfiin{are. Contractul va fi renliat dupd verificarea pe teren, incepAnd cu data de irtdi a
lunii urmdtoare solicitirii de reziliere.

Art.16 in cazul in care intervin modificiri ale suprafelelor sau lungimilor tarifate in
contract din motive obiective, titularul contractului are obligafia si solicite printr-o
notificare administratorului drumului judelean intocmirea unui Act adilional. Actul
aditional va intra in vigoare cu data de intdi a lunii urmdtoare datei procesului verbal de
verificare in teren a categoriilor de lucrdri tarifate in contract.

Art.17 Tarifele pentru eliberarea acordului prealabil gi a autorizaJiei de amplasare
gilsau acces in zona drumului judelean, nu se datoreazd, pentru l5caguri de cult, inclusiv
pentru construclii anexe ale acestor4 pentru lucririle de dezvoltare, modernizare sau
reabilitare a infrastructurilor din transporturi carc apartin domeniului public al statului,
pentru lucrdrile de interes public al statului, pentru lucrdrile de interes public judelean sau
local, precum gi pentru lucriri privind constructii ai cdror beneficiari sunt instituliile
publice, indiferent de solicitant gi pentru autostrdzile gi cdile ferate atribuite prin
concesionare, conform legii.

Art.18 Tarifele de utilizare a suprafeJelor din zona drumului jude{ean nu se aplicd
pentru locuinle, anexe gospoddreqti gi utilitdli, licaquri de cult, inclusiv pentru construc{iile
anexe ale acestor4 infrastructura de transport ryi distributie (petrol, gma, energie electrici),
conform legislaliei in vigoare.


