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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa  

nr. 148 din 19.12.2018  privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2019 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere:  

  - Expunerea de motive nr. 3828/2019 - Z din 21.02.2019 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

 - Raportul nr. 3829/2019 - N din 21.02.2019 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
- Raportul nr. 4050/2019 - R din 25.02.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;  
- Raportul nr. 4188/2019 – B din 26.02.2019 al Comisiei economico-financiare  şi 

agricultură; 
 - Raportul nr. 4041/2019 - B din 25.02.2019 al Comisiei urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

       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 art. 139 alin. 2 din Constituţia României din 21.10.1991, modificată şi 
completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003; 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114 din 28.12.2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

 - prevederile Deciziei Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii nr. 997/18.11.2018 privind tarifele maxime care pot fi 
percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele 
proprietate publică; 

- prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată şi actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1.854/2017 pentru aprobarea 

unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare  a Infrastructurii Rutiere - S.A.; 

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

de reglementare a comunicaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 84 - 86 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Ialomița, adoptat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 3/19.01.2017, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 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.I La  Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 148 din 19.12.2018 
privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 
2019, subpunctul 3 al punctului II „Alte taxe locale” se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„3. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea 

planuri deţinute de consiliul judeţean, taxa este de 32,00lei/copie.” 
  

 Art.II Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 148 din 19.12.2018 
privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 
2019, se modifică, completează şi înlocuieşte cu anexa nr. 1care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

 Art.III Anexa nr. 7 a Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 148 din 19.12.2018 
privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 
2019, se completează şi înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 

 Art.IV Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
 

 Art.V Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va publica pe 

site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi într-un ziar local de largă circulaţie şi va fi adusă la 
îndeplinire de către direcţiile de specialitate din cadrul aparatului  de specialitate al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 

 

                                                                                                             Contrasemnează, 
                                                                                                 Secretarul judeţului Ialomiţa 

                             Adrian –Robert IONESCU 
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