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ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

cii@cicrtet_ro 

PROIECT DE HOTARARE NR. 	 
privind stabilirea taxelor 5i tarifelor din competenta 

Consiliului Judetean Ialomiţ a, pen tru anul 2022 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Avândîn vedere: 
- Referatul de apro bare nr. 	641 	/2021- r din 08, /(1  .2021 al 

Preş edintelui Consiliului Judetean lalomita; 
Raportul de specialitate comun al Directiei Buget Finante, Direc ţ ipi investitii 

Servicii Pub/ice  i Directiei Amenajarea Teritoriului ş i Urbanism nr. ,A393 2021- 	 din 
/of  .2021; 

Avizul nr. 	 /2021- 	din 
drepturi, obligatii ş i incompatibilit ă ti; 

- Avizul nr. 	 /2021- 	din 
financiare ş i agricultură ; 

Avizul nr. 	 /2021- 	din 	.2021 at Comisiei urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regional& protectia mediului ş i turism; 

- Avizul nr. 	 /2021- 	din 	.2021 al Comisiei pentru 
Tnvă tă mant, cultur ă , culte, tineret, colaborare cu societatea civil ă  ş i relatii exteme; 

din 	.2021 al Comisiei pentru 
muncă , s ă nertate, asistentb social ă  familie. 

În conformitate Cu: 
prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) alin. (3) lit. c) din Ordonanta de Urgent ă  a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i cornpletă rile 
ulterioare; 

- prevederile art. 139 alin. (2) din Constitutia Romaniei din 21.10.1991, modificat ă  
ş i  completată  prin Legea de revizuire nr. 429/2003; 

prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile 
ş i  complet6rile ulterioare; 

- prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu 
modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modific ă rile  i cornplet ă rile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia persoanelor cu handicap, 
republicatei, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execută rii lucră rilor de 
constructii, republicat ă , cu modific ă rile Ş l complet'ă rile ulterioare; 

- prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea execută rii lucră rilor de constructii aprobate prin Ordinul Ministerului 

— 	Consl lattdeteanlaiomita 	- 

.2021 al Comisiei juridice, de 

.2021 al Comisiei economico- 

- Avizul nr. 	 /2021- 
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Dezvoltă rii Regionale ş i Locuintei nr. 839/2009, Cu modific ă rile ş i completarile ulterioare; 
- prevederile art. 56 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului ş i urbanismul, cu modifică rile í complet6rile ulterloare; 
- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 pill/1nd regimul drumurilor, 

republicat ă  ş i actualizat6, cu modific6rile ş i compleră rile ulterioare; 
prevederile Orclinului Ministrului Transporturilor nr. 1.854/2017 pentru 

aprobarea unor tarife aplicate de Campania National6 de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere - 

- prevederile Legii energiei electrice ş i a gaze/or naturale nr. 123/2012, cu 
moclific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile Hot ă rarii Guvernului nr. 490/2011 privind cornpletarea 
Regulamentului general de urbanism aprobat prin Hotă ră rea Guvernului nr. 525/1996; 

prevederile Ordonantei de Urgentă  a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul 
general de reglementare a comunicatiilor, cu modific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 92/2007 a servicillor de transport public local, cu 
modific6rile ş i completă rile utter/care; 

- prevederile Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor ş i turismului 
nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatlile specifice realizate de Autoritatea 
Rutieră  Rom ă n6 - A.R.R., cu modific ă rile ş i cornplet6rile ulterioare; 

- prevederile Legit nr. 51/2006 serviciilor cornunitare de utilit6ti pub/ice, 
republicat6, cu modific ă rile i completarile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu ap ă  ş i de canalizare, 
republicat6, cu modific ă rile ş i complet ă rile utter/care; 

- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 
public, cu modificarile i cornplet ă rile ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului nr. 
57/2019, cu modific ă rile ş i complet6rile ulterio are, 

HO TA RA5TE: 

Art.1(1) Se stabilesc taxele pentru eliberarea certificate/or, avizelor ş i autorizaplor 
Fr) domeniul construct -1110r ş i alte taxe locale, conform anexei nr. 1 la prezenta hot ă rare. 

(2)  Pen tru utilizarea ternporar ă  a locurilor pub/ice de interes judetean, potrivit 
pct. 11. al anexei 1 — Alte taxe i tarife locale, Judetul lalomita va incheia conventii cu 
solicitantil. 

Art.2 Se stabile ş te taxa pen tru avizarea autorizatiilor de construire/desfiintare, 
potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de 
constructii, republicat6, cu modific ă rile 51 cornplet6rile ulterio are, conform anexei nr. 2 la 
prezenta hot ă ră re. 

Art.3 Se stabilesc taxele pen tru avizarea de c ă tre Arhitectul ş ef al Judetului 
lalomita cu sprijinul Comisiei Tehnice Judetene de Amenajare a Teritoriului i Urbanism a 
documentatiilor de amenajare a teritoriului ş i urbanism, de tip Plan Urbanistic Zonal ş i 
Plan Urban istic de Detaliu, conform anexei nr. 3 la prezenta hot ă r8re. 

Art.4 Se stabilesc taxele pentru realizarea de fotocopii de pe documente produse 
sou gestionate de Consiliul Judetean lalomita, conform anexei nr. 4 la prezenta hot ă ră re. 

L 
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Art.5(1) La eliberarea acordului prealabil ş i a autorizatiei privind amplasarea 

ş i/sau accesul in zona drumurilor jucletene se vor aplica tanfele prev ă zute in anexa nr. 5 

la prezenta hotă ră re, administratorul drumurilor judetene rncheind cu utilizatorii 
suprafetelor cantracte de utilizore. 

(2) Se stabilesc torifele pentru utilizarea suprafetelor din zona drumurilor 
judetene, prin amplasarea suprateran ă  a unor constructii sau subteran ă  a unor 

conducte, retele de telecomunicatii ş i infrastructur ă , on cite instalatii sau constructii de 
acest gen, conform anexel nr. 6 la prezenta hot ă  rare. 

Art.6 Se aprob ă  Metodologia privind stabilirea, aplicarea ş i perceperea tarifelor 
de eliberare a acordului prealabil, autorizatiei de amplasare ş i/sau acces la drum u/ 
judetean si a tanfelor de utilizare a zonei drumurilor judetene, pentru anul 2021, 
prevczută  în anexa nr. 7/a prezenta hot ă ră re. 

Art.7 Se aprob ă  tarifele pen tru prestatiile specifice realizate de Autoritatea 
Judetean ă  de Transport din cadrul Consiliului Judetean lalomita "in domeniul 
transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judetean, 
potrivit anexei nr. 8 la prezenta hot ă rare. 

Art.8 Taxele ş i tarifele stabilite  în conditiile art. 1— 7, prev6zute în anexele 1 — 6 si 
8 la prezenta hot ă rare, sunt valabile în perioada 01 ianuarie 2022 -31 decembrie 2022. 

Art.9 Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8 fac parte integrant-6 din prezenta hotarare. 

Art.10 Prezenta hotă ră re devine obligatorie ş i produce efecte de la data 

01.01.2022. 

Art.11 Prin gnja Secretarului General al Judeplui iaiomi ţ a, prezenta hot ă ră re se 
va publica pe site-ul Consiliului Judetean lalomita ş i intr-un ziar local de larg ă  circulatie ş i 

ye fi adusă  la indeplinire de că tre directiile de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean lalomita i, spre stiint ă , Institutiel Prefectului — 

Judetul urm ă nd a fi publicată  pe site-ul Consiliului Judetean lalomita, sectiunea 
"Monitorul Oficial al Judeplui". 

PRE5EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al Judetului lalomita 

Adrian —Robert IONESCU 

Rd/OC 
TGV 
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
Anexa nr. 1 

la hotă rdrea nr. 	/2021 

I. TAXE 
pentru eliberarea certificatelor, avizetor ş i autorizatiilor 

in domeniul constructiilor 

În domeniul constructiilor taxele se stabilesc îri functie de valoarea acestora sau a 
instalatiilor, de suprafata terenurilor sau de natura serviciilor prestate. 

1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, in mediul urban, diferentiate, in 
functie de suprafata terenurilor pentru care se solicită , după  cum urmează : 

a) pana la 150 m.p. inclusiv: 	 6,00 lei 
b) intre 151 si 250 tn.p. 	inclusiv: 	 7,00 lei 
c) intre 251 si 500 m.p. 	inclusiv: 	 9,00 lei 
d) intre 501 si 750 m.p. 	inclusiv: 	 12,00 lei 
e) intre 751 si 1000 m.p. 	inclusiv: 	14,00 lei 

peste 1000 m.p. : 	 14,00 + 0,01 lei/mp 
pentru fiecare mp care dep ă seste 1000 mp 

2. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zon ă  rural ă  este egal ă  cu 50% 
din taxa stabilita conform aim.  1. 

3.Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumul 
taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiate. 

4. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de care structura de specialitate din 
cadrul Consiliului Judetean Ialomita este de 15,00 lei. 

5. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cl ă dire rezidential ă  sau 
clă dire-anex ă  este egala cu 0,5% din valoarea autorizat ă  a lucră rilor de constructii. Pentru acest ă  
taxă  valoarea real ă  a lucră rilor de constructie nu poate fi mai mic ă  decât valoarea impozabil ă  a 
cl ă dirii. 

6.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii decat cele 
prevă zute la punctul 5, este egal ă  cu 1 % din valoarea autorizat ă  a lucră rilor de constructie, 
inclusiv a instalatiilor aferente acestora. Taxa datorată  se stabileste pe baza valorii luer ă rilor de 
constructie declarate de persoana care solicită  autorizatia si se plă teste inainte de emiterea 
acesteia. 

7. Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea autorizatiei initiale. 

8. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, partial ă  sau total ă , a unei constructii 
este egal ă  cu 0,1% din valoarea impozabil ă  stabilit ă  pentru determinarea  imp  ozitului pe cl ă diri, 
aferentă  p ă rtii desfiintate. 



9, Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje ş i excav ă ri necesare lucr ă rilor de cercetare 
ş i prospectare a terenurilor in etapa efectu ă rii studiilor geotehnice ş i a studiilor privind ridic ă rile 
topografice, sondele de gaze, petrol, ş i alte excav ă ri Sc datoreaz ă  de eă tre titulariit drepturilor de 
prospectiune ş i explorare ş i se calculează  prin inmultirea nurn ă rului de metri pă trati de teren  cc  
vor fi efectiv afectati la suprafata solului de foraje ş i excav ă ri cu 15,00 lei. 

10.Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesar ă  pentru lucră rile pentru organizare de 
ş antier in vederea realiz ă rii unei constructii, care nu sunt incluse in altă  autorizatie de construire, 
este egal ă  cu 3% din valoarea autorizat ă  a lucră rilor de organizare de ş antier. 

11.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de  amenaj  are de tabere de corturi, c ă sute sau rulote 
ori campinguri este egal ă  cu 2% din  valo  area  autorizatâ a lueră rilor de constructie. 

12.Taxa pentru autorizarea amplas ă rii de chio ş curi, containere, tonete, cabine, spatii de 
expunere, corpuri ş i panouri de afi ş aj, firme ş i reelame situate pe câile ş i in suprafat ă  ocupată  de 
constructie, este de 8,00 lei pentru fiecare mp de suprafat ă  ocupată  de constructie. 

13.Taxa eliberarea unei autorizatii privind lucr ă rile de racorduri ş i bran ş amente la retelele 
publiee de apă , canalizare, gaze, termice, energie electric ă , telefonie ş i televiziune prin cablu este 
de 13,00 lei, pentru fiecare record. 

Scutirile de taxă  pentrut eliberarea certificatelor, avizelor ş i autorizatiilor se aplică  
conform art. 476 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile  i  complet ă rile 
ulterioare. 

II. ALTE TAXE  I  TARIFE LOCALE 

1. Taxa zilnică  pentru utilizarea temporar ă  a locurilor publice de interes judetean pentru 
expozitii, targuri, conferinte ş i alte asemenea activit ă ti este : 

pentru organizarea ş i desfăş urarea de conferinte ş i alte asemenea activit ă ti — 3,50 
lei/mp/zi; 

pentru organizarea ş i desfăş urarea de expozitii, targuri ş i alte asemenea activit ă ti in care 
organizatorii sau participantii depoziteaz ă  materiale, realizeaz ă  uncle  lucr ă ri, se desfac produse cc 
fac obiectul comertului,  on  locurile publice sunt ocupate de că tre organizatori sau participanti cu 
constructii provizorii autorizate — 4,00 lei/nap/zi. 

Taxa zilnică  pentru u ţ ilizarea temporar ă  a spatiilor se reduce cu 50% pentru evenimentele 
cu durata mai mic ă  de 4 ore. 

Institutile publice care au incheiat protocoale in diverse domenii de activitate cu Consiliul 
Judetean Ialomita sunt scutite de plata, precum si Societatea Nationala de Cruce Rosie Romana — 
Filiala Ialomita,  in  conformitate cu prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 139/1995 a Societă tii 
Nationale de Cruce Ro ş ic din Romania, cu rnodificarile si completarile ulterioare. 

Tarifele pentru utilizarea ternporarâ a să lii "Europa" In totalitate(foaier, garderobâ, cu ş ete, 
ecran, sonorizare, lumini, etc.) sunt dupa cum urmează : 



,Nr. 
crt. 

ACTIVITATE DESFAKRATA U/M 
Zile 

lucratoare 

Zile libere 
sau 

s ă rbă tori 
legale 

1.  
Spectacole, concerte cu intrare cu v ă nzare 
bilete lei/ora 500,00 800,00 

2.  

Pentru repetitii,amenaj ă ri anterioare ş i 
ulterioare desfăş ură rii spectacolelor sau a 
alter programe cu v ă nzare de bilete lei/ora 200,00 250,00 

3.  Spectacole, concerte cli intrarea liber ă  lei/ora 250,00 400,00 

4.  

Pentru repetitii,amenaj ă ri anterioare ş i 
ulterioare desfăş ură rii spectacolelor sau a 
altor programe cu intrarea liber ă  lei/ora 100,00 150,00 

5.  Pentru conferin ţ e, ş edin ţ e lei/ora 300,00 400,00 

6.  
Pentru serb ă ri ş i spectacole organizate de 
ONG-uri lei/ora 200,00 300,00 

7.  inchiriere foaier pentru diverse activit ăţ i lei/ora 200,00 300,00 
Sala de spectacole "Europa" se poate utiliza in baza unei cereri sense aprobat ă  de 

Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a ş i inaintată  cu eel putin 5 zile inaintea evenimentului, 
pe baz ă  de convenţ ie scris ă . 

Se pot acorda gratuit ăţ i sau scutiri pentru utilizarea s ă lii de spectacole cu aprobarea 
Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialorni ţ a ,  cu ocazia unor evenimente deosebite sau manifest ă ri 
dedicate s ă rb ă torii nationale sau în cadrul unor programe sociale, educative, culturale, pentru 
institutiile publice. 

2. Taxe individuale pentra vizitarea muzeelor ş i caselor memoriale aflate sub autoritatea 
Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a: 
- Casa memorial ă  "lone! Perlea" 

-10,00 lei adul ţ i 
- 5,00 lei pensionari 
- 80% gratuitate pentru elevi ş i studenli 
gratuitate pentru delegatii oficiale  i alte delegatil cu caracter cultural, veterani i persoane cu 

dizabilităţ i. 

- Muzeul National al Agriculturii Slobozia 	 - 5,00 lei 
Muzeul Judeţ ean Ialomita 	 - 4,00 lei 

- Sectia de art ă  religioas ă  Maia 	 - 2,00 lei 
Baza de cercetare ş i expunere muzeal ă  „Ora ş ul de Floci" 	- 2,00 lei 

- Beneficiază  de reducere cu 75% pentru accesul in muzee; 
a) elevii ş i studentii (in conformitate cu Legea educatiei na ţ ionale nr.1/2011); 
b) adultii cu handicap mediu ş i u ş or (in conformitate cu Legea nr.448/2006 privind protectia 
persoanelor cu handicap, republicat ă , cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare). 

3. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri detinute de consiliul jude ţ ean, taxa este de 32,00 lei/copie. 

Reducerile sau scutirile de la plata taxelor se vor acorda conform prevederilor art. 487 din 
Legea 227/2015 privind Codul fiscal , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare. 



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Anexa nr.2 
la hotă ră rea nr. 	/2021 

TAXA 
pentru avizarea Autorizatiei de construire/desfiintare 

Taxa pentru avizarea Autorizatiei de construireidesfiinIare se calculeaz ă  in functie de 
numă rul de avize ş i acorduri solicitate în certificatul de urbanism astfel: 

- 6,00 lei/aviz inmultit cu num ă rul avizelor prevă zute  în Certificatul de Urbanism emis in 
vederea aprob ă rii planului urbanistic ş i de amenajarea teritoriului, respectiv In vederea emiterii 
autorizatiei de construire/desfiintare. 



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
Anexa nr. 3. 

la hotă ră rea nr. 	/2021 

TAXE 
pentru avizarea documentatiilor de amenaj are a teritoriului ş i urbanism de tip P.U.Z.(Plan 

Urbanistic Zonal) si P.U.D.(Plan Urbanistic de Detaliu) 

Taxa pentru avizarea de e ă tre Arhiteetul $ef al Judetului Ialomita cu sprijinul Comisiei 
Tehnice Judetene de Amenajare a Teritoriului ş i Urbanism a documentatiilor de amenajare a 
teritoriului ş i urbanism, de tip Plan Urbanistic Zonal si Plan Urbanistic de Detaliu, initiate de 
persoane fizice sau juridice, în valoare de 15Q00 lei/aviz. 



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
Anexa nr. 4 

la hotă ră rea nr. 	/2021 

TAXE 
pentru realizarea de fotoeopii/scanari de pe documente 

produse sau gestionate de Consiliul Judelean Ialomita in conforinitate cu prevederile Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 

Pentru realizarea de fotocopii de pe once document elaborat sau detinut de Consiliul 
Judelean Ialomita se utilizeaz ă  urmă toarele taxe: 

- 1,50 lei pentru fotocopierea/scanarea unei pagini de format A4; 
- 2,00 lei pentru fotocopierea /scanarea unei file de format A4; 
- 2,50 lei pentru fotocopierea/scanarea unei pagini format A3 
- 3,00 lei pentru fotocopierea/scanarea unei file de format A3. 



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

, Anexa nr. 5 
la hall-Area nr. 	/2021 

TARIFE 
pentru eliberarea acordului prealabil si autorizgiei de amplasare si/sau de acces, privind 

amplasarea unor  objective în  zona drumurilor judetene 

A. ACORDUL PREALABIL 
al. Meă  constatare pe teren 
a2. Cu constatare pe teren cu mijloc de transport 

asigurat de beneficiar 
a3. prelungirea valabilit ăţ ii  

B. ACORDUL PREALABIL pentru utilizare temporal% 

100 lei 
30 lei 

40 lei 

C.ACORD PREALABIL pentru documentatiile de urbanism- 
P.U.Z, P.U.D. 	 60 lei 

D. AUTORIZATIE DE AlVEPLASARE 5I/SAU DE ACCES ÎN  
ZONA DRUMURILOR JUDETENE 
dl rat% constatare pe teren 	 100 lei 
d2 cu constatare pe teren cu mijloc de transport asigurat de beneficiar 	140 lei 
d3 actualizarea sau prelungirea valabilitatii 	 30 lei 

E. AUTORIZATIE PENTRU EXECUTIA SUB-SUPRA TRAVERSĂ RII LA 
DRUMURILE JUDETENE 

el. farâ constatare pc teren 	 1501ei 
e2. cu  constatare  pc teren cu mijloc de transport 

asigurat de beneficiar 	 195 lei 

F. SCIIIMBAREA DESTINATIEI INITIALE 
fl. acord prealabil 
	

60 lei 
f2. autorizatie de amplasare 	si/sau acces in zona drumurilor 
judetene 
	 90 lei 



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Anexa nr. 6 
la hotă rarea nr, 	/ 	2021 

TARIFE 
pentru utilizarea suprafetelor din zona drumurilor judetene 

A. CONDUCTE TITEI SAU ALTE PRODUSE PETROLIERE 

a1. subtraversare drum pietruit 
a2. subtraversare drum modernizat 
a3. instalatii de conducte in lungul drumului pozate subteran 

a3a. in ampriza drumului 
a3b. in zona de sigurantd 

a4. instalatii de conducte in canale tehnice ale 
podurilor ş i pasajelor sau legate de suprastructura 
on  infrastructura acestora 

2,00 lei/ml/lun ă  
2,50 lei/m1/Iun ă  

4,00 lei/mlilun ă  
3,00 lei/m1/1ună  

5,00 lei/mi/lun ă  

B.1 RETELE DE TELECOMUNICATII $1 INFRASTRUCTURĂ , OR! ALTE INSTALATII SAU 
CONSTRUCTII DE ACEST GEN 

b1.1 traversare aerian ă  
b1.2 subtraversare drum pietruit 
b1.3 subtraversare drum modernizat 
b1.4 instal* in ampriză ,  hi  lungul drumului 
b1.5 instalatii in zona de sigurantă , in lungul drumului 
b1.6 instalatii ş i cabluri in canale telmice ale podurilor 

ş i pasajelor sau legate deasupra,  on  infrastructura 
acestora  

0,50 lei/m1/1uni 
0,80 lei/m1/Iună  
1,50 lei/ml/lunA 
1,00 lei/mi/lun ă  
0,50 lei/ml/luna 

7,00 lei/m1/Iună  

B.2 CABLURI SI ELEMENTE COMPONENTE ALE INFRASTRUCTURII DE COMUNICATII 
ELECTRONICE 

b2.1 cabluri direct ingropate in să pă tur ă  sub partea carosabil ă  
din ampriza stră zilor urbane categoria I (subtraversare) situate 
in localitati rang 2 Si  3 	 2,70 lei/ml/an 
b2.2 cabluri direct ingropate in/sub partea noncarosabil ă  
din ampriza stră zilor urbane categoria I situate in localită ti 
rang 2 si 3 	 0,69 lei/ml/an 
b2.3 cutii instalate in/sub partea noncarosabil ă  din ampriza 
drumului ( stră zilor urbane categoria I) situate in localită ti 
rang 2 si 3 **** 	 52,51 lei/mp/an 

C. CĂ I FERATE INDUSTRIALE 

traversare drum pietruit 
	

15,00 lei/ml/lun ă  
c2. traversare drum rnodernizat 

	
25,00 lei/m1/Iună  

c3. instalate in zona de sigurantă  a drumului 
	

9,50 lei/ml/lun ă  
c4. instalate in arnpriza drumului 

	
18,50 lei/m1/Iunâ 



D. LOCURI DE PARCARE APARTINÂND ADMINISTRATORULUI DRUMULUI 
JUDETEAN, IN FOLOSINTA UNITATILOR DE DESERVIRE DIN ZONA DRUMURILOR 
PUBLICE 	 1,50 lei/mp/lun ă  

E. ECHIPAMENTE TEHNICE CARE FAC PARTE DIN SISTEMELE DE ALIMENTARE CU 
APĂ , TELECOMUNICATII, TRANSPORT IN COMUN, AUTOMATE DE SEMNALIZARE 
RUTIERĂ  $1 ALTELE DE ACEASTĂ  NATURĂ 	 0,40 lei/mp/lun ă  

F. PANOURI PUBLICITARE 
lisuprafata panoului 
	

18,50 lei/mp/lun ă  
12. suprafata teren ocupat* 

	
2,00 leihnp/lun ă  

G. SPATIU CU DESTINATIE COMERCIALĂ 	 1,50 lei/mp/lun ă  

H. ACCES LA DIFERITE OBIECTIVE (SPATII DE DISTRIBUTIE 
CARBURANTI, HOTELURI, MOTELURI, DEPOZITE EN GROSS,  
SHOW ROOM etc.) *** 	 0,40 lei/mp/lun ă  

I. UTILIZARE  TEMP  ORARĂ  A ZONEI DRUMULUI JUDETEAN 0,45 lei/mp/zi 

NOT Ă  

* Suprafata minimă  supusă  tarifă rii va fi suprafata proiectiei orizontale a panoului la care se 
adaugă  lm de jur imprejur; 
** Suprafata minim ă  tarifat ă  va fi suprafata obiectivului amplasat plus lm de jur 	imprejur; 
*** Suprafata minim ă  supus ă  tarifă rii va fi suprafata terenului ocupat ă  de acces (c ănd accesul este 
situat in intrayilan) ş i cu suprafata terenului ocupat ă  de aeces la care se adaug ă  suprafata benzilor de 
accelerare ş i decelerare, dup ă  caz, (c ă nd accesul este situat in extravilan sau pentru virare la stă nga); 
**** Tarife maxirne de acces sunt aplicabile cutiilor cu un volum cuprins intre 60 cm' ş i 0,08 cm' 



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Anexii nr. 7 
la Hotă ră rea nr. 	2021 

METODOLOGIA 
privind stabilirea, aplicarea ş i perceperea tarifelor de eliberare a acordului prealabil, 

autorizatiei de amplasare ş i/sau de acces la drumul judetean ş i a tarifelor de utilizare a zonei 
drumurilor judetene 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Art.! (1) Consiliul Judetean Ialomita in calitate de administrator al drumurilor jude ţ ene poate 
accepta amplasarea de constructii, conducte, instala ţ ii, reţ ele edilitare, echipamente, accese, refugii 
auto, platforme carosabile, panouri publicitare in zona drumurilor judetene, cu condi ţ ia ca aceasta s ă  
nu adue ă  prejudicii drumului ş i sigurantei traficului rutier in conditiile legii. 

(2) Aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Ialorni ţ a emite in termen de maximum 30 de 
zile de la depunerea documenta ţ iei de că tre solicitant, Acordul prealabil, sau comunicarea Refuzului 
justificat de emitere a Acordului, dup ă  caz; 

(3) Acordul prealabil/ Refuzul de emitere a Acordului prealabil ş i Autorizaţ ia de amplasare 
ş i/sau acces in zona drurnului jude ţ ean vor fi semnate de pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, 
directorul executiv al Directiei de Investitii ş i Servicii Publice ş i persoana care 1-a intocmit. 

(4) La eliberarea autorizatiei de amplasare ş i/sau acces in zona drumului judetean a 
construc ţ iilor, instalaţ illor ş i panourilor publieitare, beneficiarul lucr ă rilor sau obiectivelor realizate  on  
amplasate in zona drumului judetean, incheie un contract cu administratorul drumului jude ţ ean pentru 
utilizarea ş i/sau accesul in zona acestuia cu exeeptia cazurilor in care utilizatorul este scutit de plata 
tarifelor pentru amplasarea ş i/sau accesul in zona drumului, acest lucru se va menţ iona in contract. 

Art.2 (1) in lipsa autorizatiei de amplasare ş i/sau acees in zona drumului jude ţ ean pentru 
construc ţ ii, conducte, instala ţ ii, re ţ ele edilitare, echipamente, accese, refugii auto, platforme carosabile, 
panouri publicitare, administratorul drumului notific ă  beneficiarul s ă  desfiinteze pe cheltuiala sa 
lueră rile in terrnen de 5 zile de la data primirii notific ă rii ş i să  restabileasc ă  continuitatea elementelor 
geometrice in zona drumului deschis circula ţ iei publice. Acelea ş i prevederi Sc aplică  ş i in cazul 
nerespect ă rii conditiilor prev ă zute in acordul prealabil ş i in autorizatia de amplasare ş i/sau acces in 
zona drumului jude ţ ean. 

(2) Amplasarea ş i executarea lucr ă rilor in zona drumurilor jude ţ ene a eonstrucţ illor, 
conductelor, instalatiilor, re ţ elelor edilitare, echipamentelor, acceselor, refugiilor auto, platforme 
carosabile ş i panouri publicitare se face cu respectarea documenta ţ iei de executie vizată  spre 
neschimbare, autoriza ţ iei de amp  lasare ş i/sau acces la drumul jude ţ ean ş i a contractului pentru utilizare 
ş i acces in zona drumului judetean, incheiat in condiţ iile legii. 

(3) in cazul in care nu sunt respectate conditiile stabilite in alineatul precedent, precum ş i in 
cazul in care nu se achit ă  tariful aferent utiliz ă rii ş i accesului in zona drumului jude ţ ean (ocuparea 
amprizei ş i a zonei de siguranţă ), beneficiarul este obligat s ă  desfiinţ eze pe cheltuiala sa obieetivul 
autorizat, in termenul stabilit de administratorul drumului. 



(4) in situatia nerespect ă rii acestui termen, administratorul drumului va pro ceda la desfiintarea 
lucrdrilor executate in zona drumului sau inchiderea c ă ilor de acces pe cheltuiala sa, urmand s ă  fac ă  
demersuri pentru recuperarea cheltuielilor, in conformitate cu reglement ă rile in vigoare. 

Art.3 Acordul prealabil ş i autorizatia de amplasare ş i/sau de aces la drumul judetean' se emit 
pentru o anumitd functie si/sau destinatie a obiectivului. La schimbarea functiei ş i/sau a destingiei, 
beneficiarul este obligat s ă  obtinâ aprob area administratorului drumului judetean pentru noua situatie, 
CU reluarea procedurilor prev ă zute in prezenta metodologie. 

Art.4 (1) Stabilirea si aplicarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judetene se va face de 
Directia de Investitii ş i Servicii Publice, conform prezentei metodologii. 

(2) Dup ă  stabilirea ş i aplicarea tarifelor de utilizare, Directia de Investitii ş i Servicii Publice 
inainteaz ă  proiectele de contraete c ă tre Directiei Coordonare Organizare pentru acordarea vizei de 
legalitate ş i care Directiei Buget Finante in vederea acord ă rii vizei de „ Control Financiar Preventiv 
Propriu". Ulterior sertin ă rii contractelor originalul va fi p ă strat la Direetia de Investitil ş i Servicii 
Public; care va transmite Cate o copie catre Directiei Coordonare Organizare ş i Directiei Buget 
Finante. Cornpartimentul Urm ă rire ş i incasare Venituri din cadrul Directiei Buget Finante va avea 
obligatia de a urm ă ri incasarea tarifelor cc se constituie venituri la bugetul propriu al judetului Ialomita 

Art.5 Plata tarifelor se face la casieria Consiliului Judetean Ialomita sau prin once alt. 
modalitate prev ăzută  de lege. 

Capitolui IL Stabilirea tarifelor 

Art.6 Valoarea contractului pentru utilizare ş i acces in zona drumului judetean se stabile ş te 
utilizdnd tarifele aprobate in Anexa nr. 6 a prezentei hot ă rdri. 

Art.?  Informatiile cu privire la existenta ş i continutul obligatiei utilizatorilor drumurilor 
judetene de a pl ă ti tarifele de utilizare si cuantumul acestora vor fi furnizate la faza de proiectare, prin 
acordul prealabil. 

Art.8 Autorizatia de amplasare si/sau acces in zona drumului judetean, se elibereazd pe baza 
certificatului de urbanism, acordului prealabil ş i a documentatiei de executie a obiectivului in zona 
drumului judetean si va fi utilizatâ pentru eliberarea Autorizatiei de construire a obiectivului. 

Capitolui III Aplicarea ş i perceperea tarifelor 

Art.9 Tarifele de utilizare a zonei drumurilor judetene se aplicd incep ănd en data de 
01.01.2022. 

Art.10 Pentru utilizarea temporard a zonei drumurilor judetene tarifele se percep incep ă nd cu 
data incheierii contractului de utilizare a zonei drumului judetean, jar plata se va face la semnarea 
contractului de c ă tre ambele p ă rti. 

Art.11 (1) Pentru utilizarea permanentd a zonei drumurilor judetene tarifele se percep anual 
se pl ă tesc integral in primul trimestru al fiecdrui an calendaristic, in termen de 20 de zile de la data 
emiterii facturii, dar nu mai tdrziu de 31 martie. 

(2) Pentru contractele incheiate in timpul anului calendaristie tarifele se percep incepdnd cu 
data de intdi a lunii urm ă toare datei incheierii contractului, corespunz ă tor perioadei rdmase din an ş i se 
vor plă ti in termen de 20 de zile de la emiterea facturii, urmând ea pentru anii urm ă tori sd Sc procedeze 
conform alin, (1). 



Art.12 Contractul de utilizare ş i acces in zona drumului judetean r ă mă ne valabil dac ă  au fost 
executate lucr ă rile In zona drumului judetean, chiar dac ă  objectivele de investitii nu functioneaz ă  sau 
lucră rile nu au fost finaljzate la termenul prev ă zut in autorizatia de construire. 

Art.13' Tarifele se aplic ă  ş i 'in cazul in care obiectivele se vor amplasa in afara zonei de 
protectie a drumurilor judetene, numai dac ă  se realizeaz ă  acces la drumurile judetene sau alte lucr ă ri in 
ampriza ş i in zona de sigurant ă , pentru utilizarea acestora. 

Art.14 (1) Tarifele pentru eliberarea acordului prealabil ş i autorizatiei de amplasare ş i/sau 
acces in zona drumului judetean se incaseaz ă  la eliberarea acestora, in cuantumul prev ă zut în Anexa 
nr. 5 a prezentei hot ă ră ri. 

(2) Tarifele pentru prelungirea acordului prealabil ş i autorizatiei de amplasare ş i/sau acces in 
zona drumului judetean se incaseaz ă  la eliberarea acestora, In cuantumul prev ă zut in Anexa nr. 5 a 
prezentei hot ă ră ri. 

Art.15 in cazul obtinerii autorizatiei de desfiintare a constructiej, titularul contractului pentru 
utilizare a zonei drumului judetean va depune solicitarea de reziliere, Insatit ă  de un exemplar al 
autorizatiei de desfiintare. Contractul va fi reziliat dup ă  verjficarea pe teren, incep ă nd cu data de int ă i a 
lunii urm ă toare solicită rii de reziliere. 

Art.16 in cazul in care intervin modific ă ri ale suprafetelor sau lungimilor tarifate hi contract 
din motive objective, beneficiarul contractului are obligatia s ă  solicite printr-o notificare 
administratorului drumului judetean intocmirea unui act aditional. Actul aditional va intra in vigoare 
cu data de intdi a lunii urm ă toare datei procesului verbal de verificare in teren a categoriilor de lucr ă ri 
tarifate in contract. 

Art.17 Tarifele pentru eliberarea acordului prealabil ş i a autorizatiei de amplasare ş i/sau acces 
în zona drumului judetean, nu se datoreaz ă  pentru lucr ă rile de dezvoltare, modernizare sau reabilitare 
a infrastructurilor din transporturi care aparlin domenjului public al statului, pentru lucr ă rile de interes 
public al statului, pentru lucr ă rile de interes public judetean sau local, precum ş i pentru lucră ri privind 
constructii ale c ă ror beneficiari sunt institu ţ iile ş i că ile ferate atribuite prin coneesionare, conform legji, 

Art.18 Tarifele de utilizare a suprafetelor din zona drumului judetean nu se aplic ă  pentru : 
a) acces la locuinte ş i anexe gospodare ş ti; 
b) retele de utilit ă ti publice de ap ă , canalizare, gaze ş i electricitate, racorduri ş i bran ş amente ale 
acestora, amplasate in ampriza ş i zona de sigurantă  a drumului judetean; 
c) lucră ri de interes public national, judetean sau local; 
d) unită ti bugetare de asistentă  socială  ş i de educatie (spitale, c ă mine de persoane v ă rstnice, centre de 
protectie a copiilor sau persoane cu handicap, cre ş e, ş coli, gră dinite); 
e) lă caş uri de cult, inclusiv pentru constructiile anexe ale acestora; 

infi-astructura de transport ş i distributie gaze ş i energie electric ă , conform art.12 alin. 4 din Legea fir. 
123/2012 a energiei electrice a gazelor naturale, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 
g) operatorii furnizori/prestatori de servicii de utilită ti public; conform Legii serviciului de alimentare 
cu ap ă  si canalizare nr. 241/2006 art.27 aim. 2 ş i In temeiul Ordonantei nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor art. 47 aim. 9. 



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Anexa nr. 8 

La Hotă rarea nr. 	/ 2021 

TARIFE 
pentru presta ţ iile specifice realizate de eă tre Autoritatea Jude ţ ean ă  de Transport hi 
domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel 

judeţ ean 

Nr. 
crt. 

Prestatia specific ă  Tarife 

1 Eliberarea licentei de traseu judetean pentru 
autovehicule active neeesare efeetu ă rii traseului, 
pentru o curs ă  (tarif pentru un an) 

42 lei 

2 inlocuirea licentei de traseu jude ţ ean ocazionată  
de pierderea, sustragerea on deteriorarea celei 
eliberate sau de sehimbarea denumirii operatorului 
de transport, a adresei sediului/domiciliului 
acestuia  on 	a numă rului 	de 	inmatrieulare 	a 
vehiealului (tarif pentru o bucat ă ). 

1171ei 

Tariful pentru o prestatie specifica, aferent eliber ă rii licenţ ei de traseu pentru o perioad ă  
diferită  de cea prev ă zută  in prezentul tabel, se stabileste cu multiplu lunar al tarifului perceput 
pentru un an. 
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Nr„2  5-8 	din 	.2021 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotârare privind stabilirea taxelor si tarifelor 

din competenta Consiliului Judetean Ialomita, pentru anul 2022 

Prin proiectul de hotă r ă re supus dezbaterii se propune stabilirea taxelor ş i tarifelor din 
competen ţ a Consiliu1ui Judeţ ean Ialomi ţ a, pentru anul 2022 ş i aprobarea Metodologiei privind 
stabilirea, aplicarea si perceperea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor jude ţ ene, pentru anul 2022. 

Propunerea este fundamentat ă  pe competen ţ a data de prevederile art. 139  aim.  (2) din 
Constituţ ia României, conform că ruia „impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau 
judetene, in limitele ş i in conditiile legii", precum ş i de dispozitiile Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modific ă rile si completă rile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 16  aim.  (2) din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare, conform că rora 
autorit ă tile administra ţ iei publice locale an competenta stabilirii nivelurilor impozitelor ş i taxelor 
locale, in condi ţ iile legii. 

Raportat la anul 2021, taxele ş i tarifele cuprinse in anexele 1,2,3 ş i 8 la prezentul  project de 
hotă rdre au ră mas la nivelul anului 2021. 

În Anexa nr. 4 cuprinzdnd taxe pentru realizarea de fotocopii/scan ă ri de pe documente produse 
sau gestionate de Consiliul Jude ţ ean Ialornita in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaţ il de interes public au intervenit mici modific ă ri prin majorarea cu 
0,5 lei a taxelor mentionate. 

Anexe nr. 5 a fost completat ă  la litera D "Autorizatie de amplasare silsau acces in zona 
drutnurilor judetene"  Cu d3) cu tarif pentru" aetualizarea sau prelungirea valabilitcitii" in cuantum 
de 30 lei. 

Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor ş i autoriza ţ iilor in domeniul construc ţ iilor, 
prevă zute la punctul I al anexei nr. 1, sunt stabilite la nivelul maxim prev ă zut art. 474 din Legea 
nr. 227/2015 Codul fiscal, en modific ă rile ş i completă rile ulterioare. 

Nivelului taxelor  i  tarifelor din competen ţ a Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a au fost stabilite cu 
incadrarea in prevederile Codului fiscal, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut ă rii lucră rilor 
de construc ţ ii, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare, ale Ordonan ţ ei Guvernului m- . 43/1997 
privincl regimul drumurilor, republicat ă , cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare ş i a altor legi 
speciale. 

Taxele percepute se vor face venit la bugetul judetului, cu excep ţ ia taxelor incasate pentru 
eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizaţ iilor de construire eliberate cu avizul primarilor 

Consl lul Judetean talornita 
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comunelor, care, potrivit art. 494 aim. (6) din Legea nr. 227/2015, se fac venit la bugetul jude ţ ului in 

proporţ ie de 50%, diferen ţ a urmAnd a se vira la bugetul comunei pe raza c ă reia se amplaseaz ă  
construc ţ ia. 

În ceea ce prive ş te tarifele prev ă zute pentru amplasarea construc ţ iilor sau utilizarea 

suprafe ţ elor din zona drumurilor judetene, acestea se fac venit la bugetul administratorului 
drumurilor, potrivit art. 40A1 lit. c) din Ordonan ţ a Guvemului nr. 43/1997 5i se vor utiliza pentru 

proiectarea, administrarea, exploatarea, intretinerea, repararea ş i modernizarea acestor drumuri. 

Proiectul de hotă rfire propune in anexa nr. 7 metodologia pentru stabilirea, aplicarea ş i 

perceperea tarifelor de emitere a acordului prealabil, autorizatiei de amplasare ş i/sau acces la drum 

jude ţ ean ş i de utilizare a zonei drumurilor jude ţ ene, pentru anul 2022. 

Constatând c ă  sunt intrunite condi ţ iile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Jude ţ ean 

Talomiţ a adoptarea hot ă rarii in forma ş i conţ inutul prezentate in pro iect. 

Redactat, 
Teodorescu Gabri ela -Virginia 



 

ROMANIA 
CONSILIUL AMMAN IALOMITA 

   

.TeL  0243 Ż 30200  
Fax: 024.3 230.250 

Slobozia - Plata Revo tlei Nr. 1 
welq lArww.cicnet.ro  

e-rn311: cji@cicnetro 

Nr....2Vp5 ic'CRq / 	/1, 2021 

  

 

RAPORT 

 

  

 

eliwom utiospnr inr Isuoo 

ia proiectul de hotă rire privind stabilirea taxelor si tarifelor 
din competenta Consiliu ł ui Judetean Ialomi ţ a, pentru anul 2022 

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, autorifatile 
administratiei publice locale au competente in stabilirea, constatarea, controlul, urm ă rirea ş i 
incasarea impozitelor ş i taxelor locale, precum ş i a orică ror altor venituri ale unită tilor 
administrativ- teritorjale. 

Anual, Consiliul Jude ţ ean Ialomita aprob ă  taxe locale ş i tarife pentru anul fiscal urmă tor, 
acestea constituind veniturj ale bugettilui propriu al judetului Talomita, stabilirea, urm ă rirea, 
ineasarea ş i controlul lor efectu ă ndu-se conform legislatiei de specialitate. 

Impozitele ş i taxele locale, ea surse de venituri proprii ale bugetelor judetene, stint 
reglementate de Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

Pentru anul 2022 la stabilirea nivelului taxelor locale ş i tarifelor au fost avute in vedere 
propunerile structurilor din cadrul aparatului de specialitate, precum ş i ale institutiilor 
subordonate. 

Taxele privind eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor prevazute la titlul TX, cap. V 
din Legea in. 227/2015 privind Codul Fiscal, propuse de Directia Amenajarea Teritorjului ş i  
Urbanism pentru anul 2022, sunt cele mentionate  îrî  anexa nr. 1 la proieetul de hotă rdre, in 
conformitate cu legislatia in vigoare privind taxele pentru eljberarea certificatelor, avizelor ş i 
autorizatiilor  în  domenjul constructiilor. 

Ahe taxe locale sunt reprezentate de tarife pentru utilizarea temporar ă  a locurilor publice de 
interes jude ţ ean precum expozi ţ ii, targuri, conferinte si alte activită ti, taxe pentru vjzitarea 
muzeelor ş i easelor memoriale aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Ialomita, precum ş i 
pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale ş i tarife pentru realizarea de 
fotocopii de pe doeumente  pro  duse sau gestionate de instituţ ie in conformitate cu prevederile 
Legii  in.  544/2001. 

Tarifele pentru eliberarea acordului prealabil  i  autorizatiei de amplasare ş i/sau de acces, 
privind amplasarea unor objective in zona drumurilor jude ţ ene, precum si tarifele pentru utilizarea 
suprafetelor din zona drumurilor judelene cu metodologia aferent ă , stabilite conform prevederilor 
Ordonantei Guvemului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modific ă rile si completă rile 
ulterioare, prevederilor Legii  in.  92/2007 privind serviciile de transport public local, cu 
modific ă rile si completdrile ulterioare, al Ordinului ministrului transporturilor  in.  707/2015 pentru 



modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor ş i turismului nr. 

2156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutier ă  Romdnă -

A.R.R, sunt propuse de Directia Investi ţ ii si Servicii Publice conform anexei 5 ş i 6. 

Propunerile pentru anul 2022 privind taxele ş i tarifele din competenta Consiliului 

Judeteanlomita sunt inscrise in anexele nr. 1- 8 la proiectul de hot ă rdre. 

In sensul celor precizate mai sus se propune . spre analiză  ş i aprobar' e proiectul de hot ă rdie 

privind stabilirea taxelor ş i tarifelor din competenta Consiliului Judetean Ialomita, pentru anul 

2022, potrivit anexelor nr. 1-8. 

DIRECTIA AMENAJAREA 
TERITORIULUI SI URBANISM 

p. Arhitect sef, 
Sef serviciu, 

Diana Valentina Brasoveanu 

DIRECTIA INVESTITII 
SERVICII PUBLICE 

Rirector executiv, 
Cristian Vlad 

C- 

DIRECTIA BTJGET FINANTE 
Director executiv, 
Mihaela Moroianylt 

into emit 
Constanta Radu 
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