
                           

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2011 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
       Având în vedere: 
 -  Expunerea de motive nr.7658 din 26.10.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
- Raportul comun nr.7292 din 18.10.2010 al Direcţiei Buget Finanţe şi al Direcţiei 

Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice; 
-  Raportul nr.8682 din 26.11.2010 al Comisiei juridice şi de disciplină; 
- Raportul nr.8712 din 29.11.2010 al Comisiei economico-financiare, protecţia mediului 

şi turism; 
- Raportul nr. 8742 din 29.11.2010 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, 

agricultură şi dezvoltare regională; 
- Raportul nr.8633 din 25.11.2010 al Comisiei pentru învăţământ, muncă, sănătate, 

familie şi asistenţă socială;  
- Raportul nr.8729 din 29.11.2010 al Comisiei pentru cultură, culte, tineret, sport, 

colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe. 
În conformitate cu: 
- prevederile art.91 alin.(1) lit.b) şi alin.(3) lit. c) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Titlului IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 – Codul Fiscal 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii 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 Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nr.839/12.10.2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- prevederile Legii gazelor nr.351/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii energiei electrice nr.13/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de 

reglementare a comunicaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public ; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.43/2009 privind stabilirea 

taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2010, 
 

R O M Â N I A 
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 



În temeiul art.97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 (1) Se stabilesc taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în 
domeniul construcţiilor, taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, precum şi 
alte taxe locale, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

(2) Pentru utilizarea temporară a locurilor publice de interes judeţean, potrivit pct. 1 al 
anexei 1 – Alte taxe locale, Consiliul Judeţean Ialomiţa va încheia convenţii cu solicitanţii. 
 

Art.2 Se stabileşte taxa pentru avizarea Autorizaţiilor de construire/desfiinţare, potrivit 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr.2 la prezenta 
hotărâre. 
 

Art.3 Se stabilesc tarifele pentru realizarea de fotocopii de pe documente produse sau 
gestionate de Consiliul Judeţean Ialomiţa, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 
 

Art.4 (1) Se stabilesc tarifele pentru utilizarea suprafeţelor din zona drumurilor de 
interes judeţean, prin amplasarea supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii sau 
panouri publicitare precum şi pentru acces la diferite obiective acceptate de Consiliul Judeţean 
Ialomiţa, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre. 
(2) La eliberarea acordului prealabil şi a autorizaţiei privind amplasarea unor obiective de 
investiţii în zona drumurilor judeţene, administratorul drumurilor judeţene va încheia cu 
utilizatorii suprafeţelor respective contracte de utilizare, cu aplicarea tarifelor prevăzute în 
anexa nr.5. 

 

Art.5 Se aprobă Metodologia privind stabilirea, aplicarea şi perceperea tarifelor de 
utilizare a zonei drumurilor judeţene, pentru anul 2011, prevăzută în anexa nr.6. 
 

Art.6 Taxele şi tarifele stabilite în condiţiile art.1 - 4 şi prevăzute în anexele 1 – 5 la 
prezenta hotărâre, sunt valabile în perioada 01 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011. 
 

Art. 7 Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.8 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţa publică. 
 

Art.9 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va publica în 
Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa, pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi într-un ziar 
local de largă circulaţie şi va fi adusă la îndeplinire de către Direcţia Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului şi Lucrări Publice şi Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
               PREŞEDINTE    
       Vasile Silvian CIUPERCĂ                      Contrasemnează 

       Secretarul  judeţului Ialomiţa 
            Constantin STOENESCU 

 
 
 
Nr.   85                                                                                                                                               
Adoptată la Slobozia                                                                                                            
Astăzi 30.11.2010                                                                                                                     


