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PROGRAM 
DE LUCRU

Accesarea de către Județul Ialomița a fondurilor 
europene nerambursabile sau a fondurilor naționale, 
ca sursă alternativă de finanțare a dezvoltării locale 
durabile, înregistrează o primă confirmare practică: 
încheierea Acordului contractual nr. 24.836/2018 M/ 
27.12.2018 și a Contractului de proiectare și execuție 
lucrări nr. 24837/2018-C/27.12.2018, pentru 
realizarea lucrărilor definite sub titlul ”"Elaborare 
Proiect Tehnic, Detalii de execuție și asistență din 
partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor 
și execuție lucrări" pentru obiectivul de investiții 
Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 
13+865 – km 37+545) dintre localitățile Drăgoești - 
Roșiori – Movilița - Dridu, DJ 101 (km. 52+100 – 
km.37+600) localităţile Dridu – Fierbinți Târg – 
limita judeţ Ilfov, DJ 101 (km. 52+100 – km. 
59+700) localitățile Dridu - Jilavele și DJ 402 (km. 
53+700 – km. 61+740) limita Judeţ Călărași - 
Sinești (DN2).

Finanțarea este acordată prin Programul 
Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa 
Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. 
Stimularea mobilității regionale prin conectarea 
nodurilor secundare și terțiare al infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nr. 

POR 2016/6.1./2 dedicat sprijinirii obiectivelor 
prevăzute în Aria Prioritară 1, Interconectarea 
Regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene 
privind regiunea Dunării, AP 1b, Legături rutiere, 
feroviare și aeriene. 

Acordul contractual și Contractul de proiectare și 
execuție lucrări au fost încheiate între Județul Ialomița și 
Asocierea formată din SC Oyl Company Holding AG 
SRL Slobozia, lider de asociere cu SC Oyl Company 
SRL- asociat 1, cu SC Autoprima Serv SRL București – 
asociat 2 și cu SC Global Service Proiect SRL București 
– asociat 3.

După derularea procedurilor administrative de 
achiziție publică, valoarea proiectării și a execuției 
lucrărilor este de 51.553.269,57 lei, fără TVA 
(aproximativ 60% din valoarea estimată a contractului 
de achiziție publică), în cadrul proiectului urmând a fi 
modernizate drumuri județene în lungime de 49,517 km, 
durata proiectării fiind de 60 de zile, iar durata de 
execuție a lucrărilor fiind de 30 de luni. 

Pentru demararea proiectului, domnul Victor 
Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița, a 
inițiat o întâlnire de lucru, în ziua de 09.01.2019, la care 
au participat: conducerea operativă a Consiliului 
Județean Ialomița - domnul Victor Moraru, președinte, 
Emil Cătălin Grigore și Ionel Gae, vicepreședinți, 
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Larisa Elena Mihai, administrator public, membrii 
echipei de implementare a proiectului, reprezentanții 
Agenției de Dezvoltare Sud Muntenia – Rodica Iorga 
și George Piperea, reprezentanții firmelor: S.C. 
Alphaconsult &Engineering SRL - consultanță, S.C. 
Venturo Investment SRL - dirigenție de șantier, Oyl 
Company Holding AG SRL (lider)- proiectare și 
execuție lucrări, funcționari publici de conducere și 
executivi din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Ialomița. 

Temele dezbătute în cadrul întâlnirii de lucru au 
fost următoarele:

- dezbaterea obligațiilor contractuale ale 
dirigintelui de șantier, proiectantului, executantului, 
precum și ale consultantului;

- respectarea termenelor menționate în Acordul 
contractual și Contractul de proiectare și execuție 
lucrări atât de antreprenor, cât și de Consiliul Județean 
Ialomița ;

- stabilirea perioadei de întocmire și predare a 
situațiilor de lucrări de către antreprenor;

- estimarea corectă a sumelor din Graficul de plăți 
precum și a activităților din Graficul de Execuție, 
pentru evitarea încheierii de Acte adiționale la 
Contractul de proiectare și execuție lucrări;

- punerea la dispoziția antreprenorului a 
documentelor necesare realizării proiectului;

- analiza modificării și actualizării liniilor bugetare 
după recepția Proiectului Tehnic;

- baza organizării principale de șantier va fi în 
Municipiul Urziceni;

- necesitatea efectuării de întâlniri periodice, 
operative de lucru pe întreaga durată de implementare 
a proiectului, pentru evaluarea stadiilor de execuție a 
lucrărilor, însoțite de vizite pe șantier din partea 
beneficiarului, pentru o imagine cât mai fidelă asupra 
realității.

Să consemnăm că proiectul de investiții menționat 
corespunde scenariului de dezvoltare spațială și 
economică a județului Ialomița propus sub titlul 
dezvoltarea în tandem prin Strategia de dezvoltare 
economico-socială a județului Ialomița în perioada 
2009 – 2020 și va asigura prin modernizarea 
infrastructurii rutiere din zonă conectivitate 
intraregională (Călărași, Ialomița, Prahova), 
interregională (Sud Muntenia – Călărași, Ialomița, 
Prahova și Regiunea București – Ilfov), națională 
(Autostrada A2, Autostrada A3, DN 2) și europeană 
(E 60, E 85). 

Liderul grupului, Sânziana Hogaș ( Liceul de Arte 
”Ionel Perlea” Slobozia) a arătat că scopul programului 
de robotică este de a motiva, dezvolta și susține tinerii 
cu pasiune și talent pentru domenii de vârf din știință și 
tehnologie și cu abilități de inovare. Tema competiției 
din sezonul 3 - ROVER RUCKUS, are la bază 
celebrarea a 50 de ani de la aterizarea pe Lună a 
modulului selenar APOLLO 11 și constă în construirea 
unui robot pentru îndeplinirea sarcinilor din cadrul 
temei acestui sezon al Competiție de robotică din 
România. În același timp, competiția de robotică 
propune promovarea directă a unor aptitudini de viață 
bine definite: cooperare, comunicare, lucru în echipă, 
respect reciproc și prietenie, atât în cadrul echipei, cât 
și al competiției în sine.

În ziua de 14.01.2019, președintele Consiliului Județean 
Ialomița, domnul VICTOR MORARU, a primit  echipajele de 
elevi de la Liceul de Arte ”Ionel Perlea” Slobozia și Liceul 
Tehnologic “A. I. Cuza” Slobozia, care, pasionate de robotică, 
participă la Campionatul Regional de la Iași al Competiției de 
Robotică din România, Sezonul 3 – 2018-2019, ROVER RUCKUS. 

Elevul Teodor Vărzaru, de la  Liceul de Arte ”Ionel 
Perlea” Slobozia, împreună cu alți colegi de echipă de 
la cele două unități de învățământ liceal, au prezentat 
etapele parcurse pentru realizarea robotului înscris în 
competiție, care sunt descrise în amănunt în caietul 
tehnic (Notebook - NB). Este un document extrem de 
important și necesar în competiție, întrucât el 
consemnează acțiunile și întâlnirile echipei, 
prototipuri ale robotului, desenele 3D și testarea 
acestuia. De asemenea, au dat amănunte tehnice despre 
robotul construit.                  

Domnul VICTOR MORARU, președintele 
Consiliului Județean Ialomița, a felicitat echipele 
interesate de robotică, remarcând preocuparea și 
înclinația elevilor pentru un domeniu de înaltă 

performanță, care presupune nu numai talent, 
inspirație și pasiune, ci și studiu intens, sistematic, 
pentru a ajunge la rezultatele dorite. ”Este cu atât mai 
lăudabilă preocuparea dumneavoastră și a mentorilor 
care vă călăuzesc pașii în tainele unei științe de vârf, cu 
cât strategiile europene viitoare propun ca ”Europa, 
Uniune a Inovării” să beneficieze de programul 
”Orizont 2020”, care va avea alocat cel mai mare fond 
dedicat cercetării și inovării. Perspectiva aceasta 
trebuie să vă dea imbold și dumneavoastră,  pasionați 
de robotică, pentru că eu vă consider reprezentanții 
noștri în elita educației ialomițene și speranța că veți 
deveni certitudini într-un viitor nu prea îndepărtat în 
abordarea provocărilor cibernetice. Vă asigur de 
sprijinul nostru pentru rezolvarea solicitării de a vă 
sprijini cu asigurarea transportului la Campionatul 
Regional de robotică de la Iași, vă așteptăm cu 
rezultate meritorii și  contați pe o colaborare pe 
termen lung.”

TINERI PASIONAŢI 
DE ROBOTICĂ

Demararea celui mai mare contract 
de lucrări cu finanţare nerambursabilă
din istoria judeţului Ialomiţa

Remarcabil este că realizarea proiectului a fost 
devansată cu trei luni față de termenul inițial 
(01.11.2018 – 31.03.2019), dând posibilitatea 
tinerilor din comună să se bucure mai devreme de o 
asemenea investiție.   

Gazda evenimentului organizat în sala de ședințe a 
Primăriei Jilavele, a fost domnul Petre ENE 
MILOIEVICI, primarul comunei Jilavele având 
invitați pe domnul VICTOR MORARU, președintele 
Consiliului Județean Ialomița, domnul Marian 
PAVEL, senator de Ialomița, domnul Ștefan 
MUȘOIU, deputat de Ialomița,  Daniel GANEA, 
directorul Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară 
Ialomița, Vasile BRATU, președintele Asociației 
Județene de Fotbal Ialomița, primari și reprezentanți 
ai autorităților administrației publice din zonă 
(viceprimari, consilieri locali, administratori publici) 
și ai mass-media din județ, cetățeni.

Din luările de cuvânt ale domnilor: VICTOR 
MORARU, președintele Consiliului Județean 
Ialomița, Petre ENE MILOIEVICI, primarul comunei 
Jilavele, Marian PAVEL, senator de Ialomița, Ștefan 
MUȘOIU, deputat de Ialomița,  Daniel GANEA, 
directorul Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară 
Ialomița,Vasile BRATU, președintele Asociației 
Județene de Fotbal Ialomița, s-au desprins 
următoarele aspecte:

- constituirea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară (ADI) Ialomița s-a dovedit necesară 
și oportună, deoarece a creat cadrul instituțional de 
cooperare între unitățile administrativ-teritoriale din 
județ membre, de a promova proiecte locale sau 
zonale care să  determine dezvoltarea durabilă a 
comunităților ialomițene;  

- opțiunea strategică a Consiliului Județean 
Ialomița și a membrilor Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomița de a accesa și implementa 
proiecte de interes local prin Programul Județean de 
Dezvoltare Locală – Ialomița 2018 (PJDLI) este 
corectă și benefică pentru rezolvarea unor nevoi real 
identificate în comunităților locale;

- prin proiectele dezvoltate de  ADI  Ialomița, în 
cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală – 
Ialomița 2018, cu o alocare de 5.000.000 lei din 
bugetul județului Ialomița,  autoritățile administrației 
publice locale dovedesc înțelegerea benefică a 
aplicării principiilor europene ale subsidiarității și 
coeziunii; 

- până la finele anului 2018 au fost depuse 29 de 
cereri de finanțare nerambursabilă prin PJDLI, din 
care, pentru 10 s-au încheiat contracte de finanțare, iar 
19 se află în diferite stadii de evaluare; 

- a crescut interesul și efortul unităților 
administrativ-teritoriale de a identifica și prioritiza 
nevoile locale, resursele locale și sursele alternative de 
finanțare pentru obiective de investiții  de interes 
local, cu dimensiuni reduse ca volum și care nu se pot 
încadra în criteriile de eligibilitate ale programelor 
europene sau naționale de finanțare nerambursabilă; 

Vineri, 11.01.2019, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 
Ialomița  a marcat recepția primului proiect implementat în cadrul 
Programului Județean de Dezvoltare Locală – Ialomița 2018.

Investiția a vizat construirea unui ”Teren sintetic de fotbal în 
comuna Jilavele, județul Ialomița”, contractul de finanțare 
având o valoare totală de 232.664, 35 lei,  din care ADI Ialomița 
a asigurat o finanțare nerambursabilă de 177.929,45 lei, iar 
comuna Jilavele a contribuit cu 54.734,90 lei, toate sumele 
având TVA inclus.

- terenul sintetic construit la Jilavele este destinat 
cu prioritate elevilor, pentru desfășurarea orelor de 
sport sau a activităților extrașcolare, precum și 
tinerilor dornici de mișcare, fiind funcțional atât 
pentru fotbal, cât și pentru handbal și tenis de câmp;

- scrierea cererilor de finanțare pentru accesarea 
PJDLI după un model compatibil cu proiectele 
europene, aduce un plus de experiență și competență 
pentru abordarea programelor din exercițiul actual și 
viitor de finanțări nerambursabile;

- implementarea proiectelor va asigura creșterea 
semnificativă a calității serviciului public și a 
încrederii cetățenilor în capacitatea administrației 
publice locale de a aduce prosperitate comunităților 
din teritoriu.

Participanții la eveniment au vizitat terenul 
sintetic, unde le-au fost oferite date tehnice specifice. 
Inaugurarea terenului sintetic de fotbal din comuna 
Jilavele s-a încheiat cu un antrenant meci de fotbal, 
disputat între echipele de copii din comunele Jilavele 
și Maia.

Felicitări autorităților administrației publice din 
Jilavele pentru modul în care au acționat în vederea 
realizării înainte de termen a proiectului, semn al  unui  
exercițiu semnificativ de creștere a capacității 
administrative în teritoriu.

Prima investiţie finalizată în cadrul 
Programului Judeţean de Dezvoltare 
Locală – Ialomiţa 2018

(urmare din pag. 1)
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Larisa Elena Mihai, administrator public, membrii 
echipei de implementare a proiectului, reprezentanții 
Agenției de Dezvoltare Sud Muntenia – Rodica Iorga 
și George Piperea, reprezentanții firmelor: S.C. 
Alphaconsult &Engineering SRL - consultanță, S.C. 
Venturo Investment SRL - dirigenție de șantier, Oyl 
Company Holding AG SRL (lider)- proiectare și 
execuție lucrări, funcționari publici de conducere și 
executivi din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Ialomița. 

Temele dezbătute în cadrul întâlnirii de lucru au 
fost următoarele:

- dezbaterea obligațiilor contractuale ale 
dirigintelui de șantier, proiectantului, executantului, 
precum și ale consultantului;

- respectarea termenelor menționate în Acordul 
contractual și Contractul de proiectare și execuție 
lucrări atât de antreprenor, cât și de Consiliul Județean 
Ialomița ;

- stabilirea perioadei de întocmire și predare a 
situațiilor de lucrări de către antreprenor;

- estimarea corectă a sumelor din Graficul de plăți 
precum și a activităților din Graficul de Execuție, 
pentru evitarea încheierii de Acte adiționale la 
Contractul de proiectare și execuție lucrări;

- punerea la dispoziția antreprenorului a 
documentelor necesare realizării proiectului;

- analiza modificării și actualizării liniilor bugetare 
după recepția Proiectului Tehnic;

- baza organizării principale de șantier va fi în 
Municipiul Urziceni;

- necesitatea efectuării de întâlniri periodice, 
operative de lucru pe întreaga durată de implementare 
a proiectului, pentru evaluarea stadiilor de execuție a 
lucrărilor, însoțite de vizite pe șantier din partea 
beneficiarului, pentru o imagine cât mai fidelă asupra 
realității.

Să consemnăm că proiectul de investiții menționat 
corespunde scenariului de dezvoltare spațială și 
economică a județului Ialomița propus sub titlul 
dezvoltarea în tandem prin Strategia de dezvoltare 
economico-socială a județului Ialomița în perioada 
2009 – 2020 și va asigura prin modernizarea 
infrastructurii rutiere din zonă conectivitate 
intraregională (Călărași, Ialomița, Prahova), 
interregională (Sud Muntenia – Călărași, Ialomița, 
Prahova și Regiunea București – Ilfov), națională 
(Autostrada A2, Autostrada A3, DN 2) și europeană 
(E 60, E 85). 

Liderul grupului, Sânziana Hogaș ( Liceul de Arte 
”Ionel Perlea” Slobozia) a arătat că scopul programului 
de robotică este de a motiva, dezvolta și susține tinerii 
cu pasiune și talent pentru domenii de vârf din știință și 
tehnologie și cu abilități de inovare. Tema competiției 
din sezonul 3 - ROVER RUCKUS, are la bază 
celebrarea a 50 de ani de la aterizarea pe Lună a 
modulului selenar APOLLO 11 și constă în construirea 
unui robot pentru îndeplinirea sarcinilor din cadrul 
temei acestui sezon al Competiție de robotică din 
România. În același timp, competiția de robotică 
propune promovarea directă a unor aptitudini de viață 
bine definite: cooperare, comunicare, lucru în echipă, 
respect reciproc și prietenie, atât în cadrul echipei, cât 
și al competiției în sine.

În ziua de 14.01.2019, președintele Consiliului Județean 
Ialomița, domnul VICTOR MORARU, a primit  echipajele de 
elevi de la Liceul de Arte ”Ionel Perlea” Slobozia și Liceul 
Tehnologic “A. I. Cuza” Slobozia, care, pasionate de robotică, 
participă la Campionatul Regional de la Iași al Competiției de 
Robotică din România, Sezonul 3 – 2018-2019, ROVER RUCKUS. 

Elevul Teodor Vărzaru, de la  Liceul de Arte ”Ionel 
Perlea” Slobozia, împreună cu alți colegi de echipă de 
la cele două unități de învățământ liceal, au prezentat 
etapele parcurse pentru realizarea robotului înscris în 
competiție, care sunt descrise în amănunt în caietul 
tehnic (Notebook - NB). Este un document extrem de 
important și necesar în competiție, întrucât el 
consemnează acțiunile și întâlnirile echipei, 
prototipuri ale robotului, desenele 3D și testarea 
acestuia. De asemenea, au dat amănunte tehnice despre 
robotul construit.                  

Domnul VICTOR MORARU, președintele 
Consiliului Județean Ialomița, a felicitat echipele 
interesate de robotică, remarcând preocuparea și 
înclinația elevilor pentru un domeniu de înaltă 

performanță, care presupune nu numai talent, 
inspirație și pasiune, ci și studiu intens, sistematic, 
pentru a ajunge la rezultatele dorite. ”Este cu atât mai 
lăudabilă preocuparea dumneavoastră și a mentorilor 
care vă călăuzesc pașii în tainele unei științe de vârf, cu 
cât strategiile europene viitoare propun ca ”Europa, 
Uniune a Inovării” să beneficieze de programul 
”Orizont 2020”, care va avea alocat cel mai mare fond 
dedicat cercetării și inovării. Perspectiva aceasta 
trebuie să vă dea imbold și dumneavoastră,  pasionați 
de robotică, pentru că eu vă consider reprezentanții 
noștri în elita educației ialomițene și speranța că veți 
deveni certitudini într-un viitor nu prea îndepărtat în 
abordarea provocărilor cibernetice. Vă asigur de 
sprijinul nostru pentru rezolvarea solicitării de a vă 
sprijini cu asigurarea transportului la Campionatul 
Regional de robotică de la Iași, vă așteptăm cu 
rezultate meritorii și  contați pe o colaborare pe 
termen lung.”

TINERI PASIONAŢI 
DE ROBOTICĂ

Demararea celui mai mare contract 
de lucrări cu finanţare nerambursabilă
din istoria judeţului Ialomiţa

Remarcabil este că realizarea proiectului a fost 
devansată cu trei luni față de termenul inițial 
(01.11.2018 – 31.03.2019), dând posibilitatea 
tinerilor din comună să se bucure mai devreme de o 
asemenea investiție.   

Gazda evenimentului organizat în sala de ședințe a 
Primăriei Jilavele, a fost domnul Petre ENE 
MILOIEVICI, primarul comunei Jilavele având 
invitați pe domnul VICTOR MORARU, președintele 
Consiliului Județean Ialomița, domnul Marian 
PAVEL, senator de Ialomița, domnul Ștefan 
MUȘOIU, deputat de Ialomița,  Daniel GANEA, 
directorul Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară 
Ialomița, Vasile BRATU, președintele Asociației 
Județene de Fotbal Ialomița, primari și reprezentanți 
ai autorităților administrației publice din zonă 
(viceprimari, consilieri locali, administratori publici) 
și ai mass-media din județ, cetățeni.

Din luările de cuvânt ale domnilor: VICTOR 
MORARU, președintele Consiliului Județean 
Ialomița, Petre ENE MILOIEVICI, primarul comunei 
Jilavele, Marian PAVEL, senator de Ialomița, Ștefan 
MUȘOIU, deputat de Ialomița,  Daniel GANEA, 
directorul Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară 
Ialomița,Vasile BRATU, președintele Asociației 
Județene de Fotbal Ialomița, s-au desprins 
următoarele aspecte:

- constituirea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară (ADI) Ialomița s-a dovedit necesară 
și oportună, deoarece a creat cadrul instituțional de 
cooperare între unitățile administrativ-teritoriale din 
județ membre, de a promova proiecte locale sau 
zonale care să  determine dezvoltarea durabilă a 
comunităților ialomițene;  

- opțiunea strategică a Consiliului Județean 
Ialomița și a membrilor Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomița de a accesa și implementa 
proiecte de interes local prin Programul Județean de 
Dezvoltare Locală – Ialomița 2018 (PJDLI) este 
corectă și benefică pentru rezolvarea unor nevoi real 
identificate în comunităților locale;

- prin proiectele dezvoltate de  ADI  Ialomița, în 
cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală – 
Ialomița 2018, cu o alocare de 5.000.000 lei din 
bugetul județului Ialomița,  autoritățile administrației 
publice locale dovedesc înțelegerea benefică a 
aplicării principiilor europene ale subsidiarității și 
coeziunii; 

- până la finele anului 2018 au fost depuse 29 de 
cereri de finanțare nerambursabilă prin PJDLI, din 
care, pentru 10 s-au încheiat contracte de finanțare, iar 
19 se află în diferite stadii de evaluare; 

- a crescut interesul și efortul unităților 
administrativ-teritoriale de a identifica și prioritiza 
nevoile locale, resursele locale și sursele alternative de 
finanțare pentru obiective de investiții  de interes 
local, cu dimensiuni reduse ca volum și care nu se pot 
încadra în criteriile de eligibilitate ale programelor 
europene sau naționale de finanțare nerambursabilă; 

Vineri, 11.01.2019, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 
Ialomița  a marcat recepția primului proiect implementat în cadrul 
Programului Județean de Dezvoltare Locală – Ialomița 2018.

Investiția a vizat construirea unui ”Teren sintetic de fotbal în 
comuna Jilavele, județul Ialomița”, contractul de finanțare 
având o valoare totală de 232.664, 35 lei,  din care ADI Ialomița 
a asigurat o finanțare nerambursabilă de 177.929,45 lei, iar 
comuna Jilavele a contribuit cu 54.734,90 lei, toate sumele 
având TVA inclus.

- terenul sintetic construit la Jilavele este destinat 
cu prioritate elevilor, pentru desfășurarea orelor de 
sport sau a activităților extrașcolare, precum și 
tinerilor dornici de mișcare, fiind funcțional atât 
pentru fotbal, cât și pentru handbal și tenis de câmp;

- scrierea cererilor de finanțare pentru accesarea 
PJDLI după un model compatibil cu proiectele 
europene, aduce un plus de experiență și competență 
pentru abordarea programelor din exercițiul actual și 
viitor de finanțări nerambursabile;

- implementarea proiectelor va asigura creșterea 
semnificativă a calității serviciului public și a 
încrederii cetățenilor în capacitatea administrației 
publice locale de a aduce prosperitate comunităților 
din teritoriu.

Participanții la eveniment au vizitat terenul 
sintetic, unde le-au fost oferite date tehnice specifice. 
Inaugurarea terenului sintetic de fotbal din comuna 
Jilavele s-a încheiat cu un antrenant meci de fotbal, 
disputat între echipele de copii din comunele Jilavele 
și Maia.

Felicitări autorităților administrației publice din 
Jilavele pentru modul în care au acționat în vederea 
realizării înainte de termen a proiectului, semn al  unui  
exercițiu semnificativ de creștere a capacității 
administrative în teritoriu.

Prima investiţie finalizată în cadrul 
Programului Judeţean de Dezvoltare 
Locală – Ialomiţa 2018

(urmare din pag. 1)

Demararea celui mai mare contract 
de lucrări cu finanţare nerambursabilă
din istoria judeţului Ialomiţa



Pagina 4 Pagina 5

Ialomiţa taIalomiţa taIalomiţa taAdministrațieAdministrație

Nr. 1  •  ianuarie 2019 Nr. 1  •  ianuarie 2019

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 20489/2018-

S/05.11.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa;

- Raportul comun al Direcției Buget Finanțe, 
Direcției investiții și Servicii Publice și Direcției 
Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 20490/2018-
Q din 05.11.2018;

- Raportul nr. 24171/2018 – I  din 17.12.2018 al 
Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 
incompatibilităţi; 

- Raportul nr. 24234/2018 – E  din 17.12.2018 al 
Comisiei economico-financiare  şi agricultură;

 - Raportul nr. 24144/2018 – U din 17.12.2018 al 
Comisiei urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;

- Raportul nr. 24204/2018 – U din 17.12.2018 al 
Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, 
colaborare cu societatea civilă şi  relaţii externe;

- Raportul nr. 24110/2018 – Y din 17.12.2018 al 
Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială şi 
familie.

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 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 Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia 
persoanelor cu handicap, republicată, 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. 
839/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 56 alin. (3) din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

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

- prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor 
nr. 1.854/2017pentru aprobarea unor tarife aplicate de 
Compania Naţională de Administrare  a Infrastructurii 
Rutiere - S.A.;

- prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare;

 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 490/2011 
privind completarea Regulamentului general de 
urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
525/1996;

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a 
comunicaţiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- prevederile Legii nr. 92/2007 a  serviciilor de 
transport public local, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- prevederile Normelor de aplicare a Legii 
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, 

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

Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2019

aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi 
Reformei Administrative nr. 353/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind 
tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de 

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu modificările 
și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 51/2006 serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241/2006 serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public, cu modificările 
și 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.1(1) Se stabilesc taxele pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul 
construcţiilor şi alte taxe locale, conform anexei nr. 1 
la prezenta hotărâre.

(2) Pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
de interes judeţean, potrivit pct. II.1 al anexei 1 – Alte 
taxe și tarife locale, Judeţul 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 taxele pentru avizarea de către 
Arhitectul șef al Județului Ialomița cu sprijinul 
Comisiei Tehnice Județene de Amenajare a 
Teritoriului și Urbanism a documentațiilor de 
amenajare a teritoriului și urbanism, de tip Plan 
Urbanistic Zonal și Plan Urbanistic de Detaliu, 
conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se stabilesc taxele pentru realizarea de 
fotocopii de pe documente produse sau gestionate de 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, conform anexei nr.4 la 
prezenta hotărâre.

Art. 5 (1)  La eliberarea acordului prealabil şi a 
autorizaţiei privind amplasarea şi/sau accesul în zona 
drumurilor judeţene se vor aplica tarifele prevăzute în 
anexa nr.5 la prezenta hotărâre, administratorul 
drumurilor judeţene încheind cu utilizatorii 
suprafeţelor contracte de utilizare. 

(2) Se stabilesc tarifele pentru utilizarea 
suprafeţelor din zona drumurilor  judeţene, prin 
amplasarea supraterană a unor construcții sau 
subterană a unor  conducte, reţele de telecomunicaţii 
şi infrastructură, ori alte instalaţii sau construcţii de 
acest gen,  conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă Metodologia privind stabilirea, 
aplicarea şi perceperea tarifelor de eliberare a 
acordului prealabil, autorizaţiei de amplasare şi/sau 
acces la drumul județean și a tarifelor  de utilizare a 
zonei drumurilor judeţene, pentru anul 2019, 
prevăzută în anexa nr.7 la prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă tarifele pentru prestațiile specifice 
privind serviciul de transport public județean de 
persoane, prin curse regulate speciale, realizate de 
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 
Consiliului Județean Ialomița, potrivit anexei nr.8 la 
prezenta hotărâre.

Art. 8 Taxele şi tarifele stabilite în condiţiile art. 1 -
7, prevăzute în anexele 1-6 și 8 la prezenta hotărâre, 
sunt valabile în perioada 01 ianuarie 2019 - 31 
decembrie 2019.

Art. 9 Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi 
produce efecte de la data 01.01.2019.

Art. 11 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

Nr. 148
Adoptată la Slobozia 
Astăzi 19.12.2018 

Anexa nr. 1
 ��� �����    la hotărârea nr. 148/2018

I. TAXE
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 

în domeniul construcţiilor

În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în 
funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de 
suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate.

1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de 
urbanism, în mediul urban,  diferenţiate, în funcţie de 
suprafaţa terenurilor pentru care se solicită, după cum 
urmează:

a) pana la 150 m.p.  inclusiv:   6,00 lei
b) intre 151 si 250 m.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
f) peste 1000 m.p.:� 14,00 + 0,01 lei/mp 

�        pentru fiecare mp care depăşeşte 1000 mp
�
2. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 

pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa 
stabilita conform alin. 1. 

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

4. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 
de către structura de specialitate din cadrul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa este de 15,00 lei.

5. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de 
construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-
anexă este egala cu 0,5% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţii.  Pentru acestă taxă valoarea 
reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică 
decât valoarea impozabilă a clădirii. 

6.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire 
pentru alte construcţii decât cele prevăzute la punctul 
5, este egală cu 1 % din valoarea autorizată a lucrărilor 
de construcţie, inclusiv a instalaţiilor aferente 
acestora. Taxa datorată se stabileşte pe baza valorii 

lucrărilor de construcţie declarate de persoana care 
solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea 
acesteia.

7. Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de 
construire  este egala  cu 30% din  cuantumul taxei 
pentru eliberarea  autorizaţiei iniţiale.

8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
desfiinţare, parţială sau totală, a unei construcţii este 
egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru 
determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii 
desfiinţate.

9. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi 
excavări  necesare lucrărilor de cercetare şi 
prospectare a terenurilor în etapa efectuării  studiilor 
geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, 
sondele de gaze, petrol, şi alte excavări se datorează de 
către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare 
şi se calculează  prin înmultirea numărului de  metri 
pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa 
solului  de foraje şi excavări cu  15,00 lei.

10.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesară 
pentru lucrările pentru organizare de şantier în 
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse 

în altă autorizaţie de construire,  este egală cu 3% din 
valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de 
şantier.

11.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori 
campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie.

12.Taxa pentru autorizarea amplasării de 
chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de 
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame 
situate pe căile şi în suprafaţă ocupată de construcţie,  
este de 8,00 lei pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată 
de construcţie.

13.Taxa eliberarea unei autorizații privind 
lucrările de racorduri și branșamente la rețelele 
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de 
13,00 lei, pentru fiecare record.

Scutirile de taxă pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor şi autorizaţiilor se aplică conform art. 476 din 
Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare. 

Sala de spectacole “Europa” se poate utiliza în 
baza unei cereri scrise aprobată de Președintele 
Consiliului Județean Ialomița și înaintată cu cel puțin 
5 zile înaintea evenimentului, pe bază de convenție 
scrisă.

Se pot acorda gratuități sau scutiri pentru utilizarea 
sălii de spectacole cu aprobarea Președintelui 
Consiliului Județean Ialomița, cu ocazia unor 
evenimente deosebite sau manifestări dedicate 
sărbătorii naționale sau în cadrul unor programe 
sociale, educative, culturale, pentru instituțiile 
publice.

2. Taxe individuale pentru vizitarea muzeelor şi 
caselor memoriale aflate sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa:

- Casa memorială “Ionel Perlea”
    -10,00 lei adulți
    -  5,00 lei pensionari
- gratuitate pentru delegații oficiale și alte delegații 

cu caracter cultural, veterani și persoane cu 
dizabilități.

- Muzeul Național al Agriculturii Slobozia - 5,00 lei

II. ALTE  TAXE  LOCALE

1. Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a 
locurilor publice de interes judeţean pentru expoziţii, 
târguri, conferinţe şi alte asemenea activităţi este :

- pentru organizarea şi desfăşurarea de conferinţe 
şi alte asemenea activităţi – 3,50 lei/mp/zi;

- pentru organizarea şi desfăşurarea de expoziţii, 
târguri şi alte asemenea activităţi în care organizatorii 
sau participanţii depozitează materiale, realizează 
unele lucrări, se desfac produse ce fac obiectul 
comerţului, ori locurile publice sunt ocupate de către 
organizatori sau participanţi cu construcţii provizorii 
autorizate – 4,00 lei/mp/zi.

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a spaţiilor 
se reduce cu 50% pentru evenimentele cu durata mai 
mică 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 Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 
România, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tarifele pentru utilizarea temporară a sălii 
“Europa” în totalitate(foaier, garderobă, cușete, ecran, 
sonorizare, lumini, etc.) sunt după cum urmează:

- Muzeul Judeţean Ialomiţa  - 3,50 lei
- Secţia de artă religioasă Maia  - 1,20 lei
- Baza de cercetare şi expunere muzeală 
„Oraşul de Floci”         - 1,50 lei
       
- Beneficiază de reducere cu 75% pentru accesul în 

muzee:
a) elevii şi studenţii (în conformitate cu Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011);
b) adulţii cu handicap mediu şi uşor (în 

conformitate cu Legea nr.448/2006 privind protecţia 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare).

3. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri 
deţinute de consiliul judeţean, taxa este de 27,50 lei pe 
fiecare metru pătrat sau fracţiune de metru pătrat.

Reducerile sau scutirile de la plata taxelor se vor 
acorda conform prevederilor art. 487 din Legea 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Anexa nr. 2
 ��� �����    la hotărârea nr. 148/2018

Taxa  pent ru  av izarea  Autor iza ţ ie i  de  
construire/desfiinţare se calculează în funcţie de 
numărul de avize şi acorduri solicitate în certificatul 
de urbanism astfel:

- 6,00 lei/aviz înmulţit cu numărul avizelor 
prevăzute în Certificatul de Urbanism emis în vederea 
aprobării planului urbanistic şi de amenajarea 
teritoriului, respectiv în vederea emiterii autorizaţiei 
de construire/desfiinţare.

TAXA
pentru avizarea Autorizaţiei 

de construire/desfiinţare

TAXE
pentru avizarea documentaţiilor 

de amenajare a teritoriului şi 
urbanism de tip P.U.Z.

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

Anexa nr. 3
 ��� �����    la hotărârea nr. 148/2018

Taxa pentru avizarea de către Arhitectul Şef al 
Judeţului Ialomiţa cu sprijinul Comisiei Tehnice 
Judeţene de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi 
urbanism, de tip Plan Urbanistic Zonal si Plan 
Urbanistic de Detaliu, initiate de persoane fizice sau 
juridice, în valoare de 150,00 lei/aviz. 

TAXE
pentru realizarea de fotocopii de pe 

documente produse sau gestionate de 
Consiliul Judeţean Ialomiţa în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public

Anexa nr. 4
 ��� �����    la hotărârea nr. 148/2018

Pentru realizarea de fotocopii de pe orice 
document elaborat sau deţinut de Consiliul Judeţean 
Ialomiţa se utilizează următoarele taxe:

- 1,00 leu pentru fotocopierea unei pagini de 
format  A4;

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

TARIFE
pentru eliberarea acordului prealabil 
şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de 

acces, privind amplasarea unor 
obiective în zona drumurilor judeţene

Anexa nr. 5
 ��� �����    la hotărârea nr. 148/2018

A. ACORDUL PREALABIL 
a1. fără constatare pe teren  40 lei
a2. cu constatare pe teren cu mijloc 
de transport asigurat de beneficiar 90 lei
a3. prelungirea valabilităţii                 20 lei

  B. ACORDUL PREALABIL  pentru utilizare 
temporară                       20 lei

C.ACORD PREALABIL pentru documentaţiile 
de urbanism- P.U.Z, P.U.D.�   45 lei
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Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 20489/2018-

S/05.11.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa;

- Raportul comun al Direcției Buget Finanțe, 
Direcției investiții și Servicii Publice și Direcției 
Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 20490/2018-
Q din 05.11.2018;

- Raportul nr. 24171/2018 – I  din 17.12.2018 al 
Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 
incompatibilităţi; 

- Raportul nr. 24234/2018 – E  din 17.12.2018 al 
Comisiei economico-financiare  şi agricultură;

 - Raportul nr. 24144/2018 – U din 17.12.2018 al 
Comisiei urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;

- Raportul nr. 24204/2018 – U din 17.12.2018 al 
Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, 
colaborare cu societatea civilă şi  relaţii externe;

- Raportul nr. 24110/2018 – Y din 17.12.2018 al 
Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială şi 
familie.

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 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 Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia 
persoanelor cu handicap, republicată, 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. 
839/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 56 alin. (3) din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

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

- prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor 
nr. 1.854/2017pentru aprobarea unor tarife aplicate de 
Compania Naţională de Administrare  a Infrastructurii 
Rutiere - S.A.;

- prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare;

 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 490/2011 
privind completarea Regulamentului general de 
urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
525/1996;

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a 
comunicaţiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- prevederile Legii nr. 92/2007 a  serviciilor de 
transport public local, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- prevederile Normelor de aplicare a Legii 
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, 

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

Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2019

aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi 
Reformei Administrative nr. 353/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind 
tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de 

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu modificările 
și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 51/2006 serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241/2006 serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public, cu modificările 
și 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.1(1) Se stabilesc taxele pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul 
construcţiilor şi alte taxe locale, conform anexei nr. 1 
la prezenta hotărâre.

(2) Pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
de interes judeţean, potrivit pct. II.1 al anexei 1 – Alte 
taxe și tarife locale, Judeţul 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 taxele pentru avizarea de către 
Arhitectul șef al Județului Ialomița cu sprijinul 
Comisiei Tehnice Județene de Amenajare a 
Teritoriului și Urbanism a documentațiilor de 
amenajare a teritoriului și urbanism, de tip Plan 
Urbanistic Zonal și Plan Urbanistic de Detaliu, 
conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se stabilesc taxele pentru realizarea de 
fotocopii de pe documente produse sau gestionate de 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, conform anexei nr.4 la 
prezenta hotărâre.

Art. 5 (1)  La eliberarea acordului prealabil şi a 
autorizaţiei privind amplasarea şi/sau accesul în zona 
drumurilor judeţene se vor aplica tarifele prevăzute în 
anexa nr.5 la prezenta hotărâre, administratorul 
drumurilor judeţene încheind cu utilizatorii 
suprafeţelor contracte de utilizare. 

(2) Se stabilesc tarifele pentru utilizarea 
suprafeţelor din zona drumurilor  judeţene, prin 
amplasarea supraterană a unor construcții sau 
subterană a unor  conducte, reţele de telecomunicaţii 
şi infrastructură, ori alte instalaţii sau construcţii de 
acest gen,  conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă Metodologia privind stabilirea, 
aplicarea şi perceperea tarifelor de eliberare a 
acordului prealabil, autorizaţiei de amplasare şi/sau 
acces la drumul județean și a tarifelor  de utilizare a 
zonei drumurilor judeţene, pentru anul 2019, 
prevăzută în anexa nr.7 la prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă tarifele pentru prestațiile specifice 
privind serviciul de transport public județean de 
persoane, prin curse regulate speciale, realizate de 
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 
Consiliului Județean Ialomița, potrivit anexei nr.8 la 
prezenta hotărâre.

Art. 8 Taxele şi tarifele stabilite în condiţiile art. 1 -
7, prevăzute în anexele 1-6 și 8 la prezenta hotărâre, 
sunt valabile în perioada 01 ianuarie 2019 - 31 
decembrie 2019.

Art. 9 Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi 
produce efecte de la data 01.01.2019.

Art. 11 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

Nr. 148
Adoptată la Slobozia 
Astăzi 19.12.2018 

Anexa nr. 1
 ��� �����    la hotărârea nr. 148/2018

I. TAXE
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 

în domeniul construcţiilor

În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în 
funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de 
suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate.

1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de 
urbanism, în mediul urban,  diferenţiate, în funcţie de 
suprafaţa terenurilor pentru care se solicită, după cum 
urmează:

a) pana la 150 m.p.  inclusiv:   6,00 lei
b) intre 151 si 250 m.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
f) peste 1000 m.p.:� 14,00 + 0,01 lei/mp 

�        pentru fiecare mp care depăşeşte 1000 mp
�
2. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 

pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa 
stabilita conform alin. 1. 

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

4. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 
de către structura de specialitate din cadrul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa este de 15,00 lei.

5. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de 
construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-
anexă este egala cu 0,5% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţii.  Pentru acestă taxă valoarea 
reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică 
decât valoarea impozabilă a clădirii. 

6.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire 
pentru alte construcţii decât cele prevăzute la punctul 
5, este egală cu 1 % din valoarea autorizată a lucrărilor 
de construcţie, inclusiv a instalaţiilor aferente 
acestora. Taxa datorată se stabileşte pe baza valorii 

lucrărilor de construcţie declarate de persoana care 
solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea 
acesteia.

7. Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de 
construire  este egala  cu 30% din  cuantumul taxei 
pentru eliberarea  autorizaţiei iniţiale.

8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
desfiinţare, parţială sau totală, a unei construcţii este 
egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru 
determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii 
desfiinţate.

9. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi 
excavări  necesare lucrărilor de cercetare şi 
prospectare a terenurilor în etapa efectuării  studiilor 
geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, 
sondele de gaze, petrol, şi alte excavări se datorează de 
către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare 
şi se calculează  prin înmultirea numărului de  metri 
pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa 
solului  de foraje şi excavări cu  15,00 lei.

10.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesară 
pentru lucrările pentru organizare de şantier în 
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse 

în altă autorizaţie de construire,  este egală cu 3% din 
valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de 
şantier.

11.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori 
campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie.

12.Taxa pentru autorizarea amplasării de 
chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de 
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame 
situate pe căile şi în suprafaţă ocupată de construcţie,  
este de 8,00 lei pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată 
de construcţie.

13.Taxa eliberarea unei autorizații privind 
lucrările de racorduri și branșamente la rețelele 
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de 
13,00 lei, pentru fiecare record.

Scutirile de taxă pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor şi autorizaţiilor se aplică conform art. 476 din 
Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare. 

Sala de spectacole “Europa” se poate utiliza în 
baza unei cereri scrise aprobată de Președintele 
Consiliului Județean Ialomița și înaintată cu cel puțin 
5 zile înaintea evenimentului, pe bază de convenție 
scrisă.

Se pot acorda gratuități sau scutiri pentru utilizarea 
sălii de spectacole cu aprobarea Președintelui 
Consiliului Județean Ialomița, cu ocazia unor 
evenimente deosebite sau manifestări dedicate 
sărbătorii naționale sau în cadrul unor programe 
sociale, educative, culturale, pentru instituțiile 
publice.

2. Taxe individuale pentru vizitarea muzeelor şi 
caselor memoriale aflate sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa:

- Casa memorială “Ionel Perlea”
    -10,00 lei adulți
    -  5,00 lei pensionari
- gratuitate pentru delegații oficiale și alte delegații 

cu caracter cultural, veterani și persoane cu 
dizabilități.

- Muzeul Național al Agriculturii Slobozia - 5,00 lei

II. ALTE  TAXE  LOCALE

1. Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a 
locurilor publice de interes judeţean pentru expoziţii, 
târguri, conferinţe şi alte asemenea activităţi este :

- pentru organizarea şi desfăşurarea de conferinţe 
şi alte asemenea activităţi – 3,50 lei/mp/zi;

- pentru organizarea şi desfăşurarea de expoziţii, 
târguri şi alte asemenea activităţi în care organizatorii 
sau participanţii depozitează materiale, realizează 
unele lucrări, se desfac produse ce fac obiectul 
comerţului, ori locurile publice sunt ocupate de către 
organizatori sau participanţi cu construcţii provizorii 
autorizate – 4,00 lei/mp/zi.

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a spaţiilor 
se reduce cu 50% pentru evenimentele cu durata mai 
mică 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 Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 
România, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tarifele pentru utilizarea temporară a sălii 
“Europa” în totalitate(foaier, garderobă, cușete, ecran, 
sonorizare, lumini, etc.) sunt după cum urmează:

- Muzeul Judeţean Ialomiţa  - 3,50 lei
- Secţia de artă religioasă Maia  - 1,20 lei
- Baza de cercetare şi expunere muzeală 
„Oraşul de Floci”         - 1,50 lei
       
- Beneficiază de reducere cu 75% pentru accesul în 

muzee:
a) elevii şi studenţii (în conformitate cu Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011);
b) adulţii cu handicap mediu şi uşor (în 

conformitate cu Legea nr.448/2006 privind protecţia 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare).

3. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri 
deţinute de consiliul judeţean, taxa este de 27,50 lei pe 
fiecare metru pătrat sau fracţiune de metru pătrat.

Reducerile sau scutirile de la plata taxelor se vor 
acorda conform prevederilor art. 487 din Legea 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Anexa nr. 2
 ��� �����    la hotărârea nr. 148/2018

Taxa  pent ru  av izarea  Autor iza ţ ie i  de  
construire/desfiinţare se calculează în funcţie de 
numărul de avize şi acorduri solicitate în certificatul 
de urbanism astfel:

- 6,00 lei/aviz înmulţit cu numărul avizelor 
prevăzute în Certificatul de Urbanism emis în vederea 
aprobării planului urbanistic şi de amenajarea 
teritoriului, respectiv în vederea emiterii autorizaţiei 
de construire/desfiinţare.

TAXA
pentru avizarea Autorizaţiei 

de construire/desfiinţare

TAXE
pentru avizarea documentaţiilor 

de amenajare a teritoriului şi 
urbanism de tip P.U.Z.

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

Anexa nr. 3
 ��� �����    la hotărârea nr. 148/2018

Taxa pentru avizarea de către Arhitectul Şef al 
Judeţului Ialomiţa cu sprijinul Comisiei Tehnice 
Judeţene de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi 
urbanism, de tip Plan Urbanistic Zonal si Plan 
Urbanistic de Detaliu, initiate de persoane fizice sau 
juridice, în valoare de 150,00 lei/aviz. 

TAXE
pentru realizarea de fotocopii de pe 

documente produse sau gestionate de 
Consiliul Judeţean Ialomiţa în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public

Anexa nr. 4
 ��� �����    la hotărârea nr. 148/2018

Pentru realizarea de fotocopii de pe orice 
document elaborat sau deţinut de Consiliul Judeţean 
Ialomiţa se utilizează următoarele taxe:

- 1,00 leu pentru fotocopierea unei pagini de 
format  A4;

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

TARIFE
pentru eliberarea acordului prealabil 
şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de 

acces, privind amplasarea unor 
obiective în zona drumurilor judeţene

Anexa nr. 5
 ��� �����    la hotărârea nr. 148/2018

A. ACORDUL PREALABIL 
a1. fără constatare pe teren  40 lei
a2. cu constatare pe teren cu mijloc 
de transport asigurat de beneficiar 90 lei
a3. prelungirea valabilităţii                 20 lei

  B. ACORDUL PREALABIL  pentru utilizare 
temporară                       20 lei

C.ACORD PREALABIL pentru documentaţiile 
de urbanism- P.U.Z, P.U.D.�   45 lei
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 D. AUTORIZAŢIE DE AMPLASARE 
ŞI/SAU DE ACCES ÎN ZONA DRUMURILOR  
JUDEŢEANE�

d1 fără constatare pe teren� �   90 lei
d2 cu constatare pe teren cu mijloc 
de transport   asigurat de beneficiar    125 lei
      � �      �
E.  AUTORIZAŢIE PENTRU EXECUŢIA 

SUB-SUPRA TRAVERSĂRII  LA DRUMURILE 
JUDEŢENE

e1. fără constatare pe teren� � 150 lei
e2. cu constatare pe teren cu mijloc 
de transport asigurat de beneficiar� 195 lei

F.  SCHIMBAREA DESTINAŢIEI INIŢIALE
f1. acord prealabil� � �  60  lei
f2. autorizaţie de amplasare şi/sau 
acces în zona drumurilor judeţene�  90  lei

(urmare din pag.    )

TARIFE
pentru utilizarea suprafeţelor din zona 

drumurilor judeţene

Anexa nr. 6
 ��� �����    la hotărârea nr. 148/2018

A. CONDUCTE ŢIŢEI SAU ALTE PRODUSE 
PETROLIERE

a1. subtraversare drum pietruit     1,50 lei/ml/lună
a2. subtraversare drum modernizat� �

� � �                     1,80 lei/ml/lună
a3. instalaţii de conducte în lungul drumului 

pozate subteran
a3a. în ampriza drumului            2,00 lei/ml/lună
a3b. în zona de siguranţă�       0,50 lei/ml/lună
a4. instalaţii de conducte în canale tehnice ale 

podurilor şi pasajelor sau legate de suprastructura ori 
infrastructura acestora�        4,70 lei/ml/lună

B. CONDUCTE ALIMENTARE CU APĂ, 
CANALIZARE, REŢELE TERMICE, 

TELECOMUNICAŢII ŞI INFRASTRUCTURĂ 
ORI ALTE INSTALAŢII SAU CONSTRUCŢII 

DE ACEST GEN
b1.traversare aeriană-persoane juridice
           0,50 lei/ml/lună
b2. subtraversare drum pietruit - persoane 

juridice��   0,80 lei/ml/lună
b3. subtraversare drum modernizat - persoane 

juridice��   1,50 lei/ml/lună
b4. instalaţii în ampriză, în lungul drumului                    

�    0,50 lei/ml/lună
b5. instalaţii în zona de siguranţă, în lungul 

drumului � �  0,30 lei/ml/luna
b6. instalaţii şi cabluri în canale termice ale 

podurilor şi pasajelor sau legate deasupra  ori 
infrastructura acestora   7,00 lei/ml/lună

C.  CĂI  FERATE  INDUSTRIALE
c1. traversare drum pietruit� � �

� � �  15,00 lei/ml/lună
c2. traversare drum modernizat� �

� � �  25,00 lei/ml/lună
c3. instalate în zona de siguranţă a drumului�

� �     9,50 lei/ml/lună
c4. instalate în ampriza drumului                                      

�    18,50 lei/ml/lună
D. LOCURI DE PARCARE APARŢINÂND 

ADMINISTRATORULUI DRUMULUI 
JUDEŢEAN,  ÎN FOLOSINŢA UNITĂŢILOR 
DE DESERVIRE  DIN ZONA DRUMURILOR 
PUBLICE� � � 1,50 lei/mp/lună

E. ECHIPAMENTE TEHNICE CARE FAC 
PARTE DIN SISTEMELE  DE ALIMENTARE 
CU APĂ, TELECOMUNICAŢII, TRANSPORT 
ÎN COMUN, AUTOMATE DE SEMNALIZARE 
RUTIERĂ ŞI ALTELE DE ACEASTĂ NATURĂ 

    0,40 lei/mp/lună

F. PANOURI PUBLICITARE
     f1.suprafaţa panoului� 18,50 lei/mp/lună
f2. suprafaţa teren ocupat*       1,00 lei/mp/lună
G. SPATIU CU DESTINAŢIE 

COMERCIALĂ **� �   1,50 lei/mp/lună
H. ACCES LA DIFERITE OBIECTIVE 

(SPAŢII DE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI, 
HOTELURI, MOTELURI, DEPOZITE EN 
GROSS , SHOW ROOM etc.) ***�                                                       
    0,40 lei/mp/lună

I. UTILIZARE TEMPORARĂ A ZONEI 
DRUMULUI JUDEŢEAN   0,45 lei/mp/zi

N  O  T  Ă
*   Suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa 

proiecţiei orizontale a panoului � la care se adaugă 1m 
de jur împrejur;

**  Suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa 
obiectivului amplasat plus 1m de jur � împrejur;

*** Suprafaţa minimă supusă tarifării va fi 
suprafaţa terenului ocupată de acces (când accesul 
este situat în intravilan) şi cu suprafaţa terenului 
ocupată de acces la care se adaugă suprafaţa benzilor 
de accelerare şi decelerare, după caz, (când accesul 
este situat în extravilan sau pentru virare la stânga);

Anexa nr. 7
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METODOLOGIA
privind stabilirea, aplicarea şi perceperea tarifelor de eliberare a acordului 
prealabil, autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumul judeţean şi a 

tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene, pentru anul 2019

Capitolul I. Dispoziţii generale
Art.1 (1) Consiliul Judeţean Ialomiţa în calitate de 

administrator al drumurilor judeţene poate accepta 
amplasarea de construcţii, conducte, instalaţii, reţele 
edilitare, echipamente, accese, refugii auto, platforme 
carosabile, panouri publicitare în zona drumurilor 
judeţene, cu condiţia ca aceasta să nu aducă prejudicii 
drumului şi siguranţei traficului rutier în condiţiile legii.

(2) Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare 
şi/sau acces pentru construcţii, conducte, instalaţii, 
reţele edilitare, echipamente, accese, refugii auto, 
platforme carosabile, panouri publicitare amplasate în 
zona drumurilor judeţene, se emit de Preşedintele 
Consiliului Judeţean şi se contrasemnează de 
Directorul Direcţiei de Investiţii şi Servicii Publice.

(3) La eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau 
acces în zona drumului judeţean,  beneficiarul 
lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în 
zona drumului judeţean încheie un contract cu 
administratorul drumurilor judeţene pentru utilizarea 
şi/sau accesul în zona acestuia.

Art.2 (1) În lipsa autorizaţiei de amplasare şi/sau 
acces în zona drumului judeţean pentru construcţii, 
conducte, instalaţii, reţele edilitare, echipamente, 
accese, refugii auto, platforme carosabile, panouri 
publicitare, administratorul drumului notifică 
beneficiarul să desfiinţeze pe cheltuiala sa lucrările în 
termen de 5 zile de la data primirii  notificării şi să 
restabilească continuitatea elementelor geometrice în 
zona drumului deschis circulaţiei publice.  Aceleaşi 
prevederi se aplică şi în cazul nerespectării condiţiilor 
prevăzute în acordul prealabil şi în autorizaţia de 
amplasare şi/sau acces în zona drumului judeţean.

(2) Amplasarea şi executarea lucrărilor în zona 
drumurilor judeţene a construcţiilor, instalaţiilor, 
reţelelor edilitare, echipamentelor, acceselor, 
refugiilor auto, platforme carosabile şi panouri 
publicitare se face cu respectarea documentaţiei de 
execuţie vizată spre neschimbare, autorizaţiei de 
amplasare şi/sau acces la drumul judeţean şi a 
contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului 
judeţean, încheiat în condiţiile legii.

(3) În cazul în care nu sunt respectate condiţiile 
stabilite în alineatul precedent, precum şi în cazul în 
care nu se achită tariful aferent utilizării şi accesului în 
zona drumului judeţean (ocuparea amprizei şi a zonei 
de siguranţă), beneficiarul este obligat să desfiinţeze 
pe cheltuiala sa obiectivul autorizat, în termenul 
stabilit de administratorul drumului.

(4) În situaţia nerespectării acestui termen, 
administratorul drumului va proceda la desfiinţarea 
lucrărilor executate în zona drumului sau închiderea 
căilor de acces pe cheltuiala sa, urmând să facă 
demersuri pentru recuperarea cheltuielilor,  în 
conformitate cu reglementările în vigoare. 

Art.3 Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare 
şi/sau de acces la drumul judeţean se emit pentru o 
anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. La 
schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei, beneficiarul 
este obligat să obţină aprobarea administratorului 
drumului judeţean  pentru noua situaţie, cu reluarea 
procedurilor prevăzute în prezenta metodologie.

Art.4 (1) Stabilirea şi aplicarea tarifelor de 
utilizare a zonei drumurilor judeţene se va face de 
Direcţia de Investiţii şi Servicii Publice, conform 
prezentei metodologii.

(2) După stabilirea şi aplicarea tarifelor de utilizare, 
Direcţia de Investiţii şi Servicii Publice înaintează 
contractele nou încheiate în original Direcţiei 
Coordonare Organizare  şi în copie Direcţiei Buget 
Finanţe, care prin compartimentul de specialitate 
urmăreşte încasarea tarifelor ce se constituie venituri la 
bugetul propriu al judeţului Ialomiţa.

Art.5 Plata tarifelor se face la casieria Consiliului 
Judeţean Ialomiţa sau prin orice altă modalitate  
prevăzută de lege.

Capitolul II. Stabilirea tarifelor
Art.6  Valoarea contractului pentru utilizare şi 

acces în zona drumului judeţean se stabileşte utilizând 
tarifele aprobate  în Anexa nr. 6 a prezentei hotărâri.

Art.7 Informaţiile cu privire la existenţa şi 
conţinutul obligaţiei utilizatorilor drumurilor judeţene 
de a plăti tarifele de utilizare şi cuantumul acestora vor 
fi furnizate la faza de proiectare, prin acordul prealabil.

Art.8 Autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona 
drumului judeţean, se eliberează pe baza certificatului 
de urbanism, acordului prealabil şi a documentaţiei de 
execuţie în zona drumului şi va fi utilizată pentru 
eliberarea Autorizaţiei de construire a obiectivului.

Capitolul III Aplicarea şi perceperea tarifelor
Art.9 Tarifele de utilizare a zonei drumurilor 

judeţene se aplică începând cu data de 01.01.2019.
Art.10 Pentru utilizarea temporară a zonei 

drumurilor judeţene tarifele se percep începând cu 
data încheierii contractului de utilizare a zonei 
drumului judeţean, iar plata se va face la semnarea 
contractului de către ambele părţi.

Art.11 (1) Pentru utilizarea permanentă a zonei 
drumurilor judeţene tarifele se percep anual şi se 
plătesc integral în primul trimestru al fiecărui an 
calendaristic, in termen de 20 de zile de la data emiterii 
facturii.

(2) Pentru contractele încheiate în timpul anului 
calendaristic tarifele se percep începând cu data de 
întâi a lunii următoare datei încheierii contractului, 
corespunzător perioadei rămase din an şi se vor plăti în 
termen de 20 de zile de la emiterea facturii, urmând ca 
pentru anii următori să se procedeze conform alin. (1).

Art.12  Contractul de utilizare şi acces în zona 
drumului judeţean  rămâne valabil dacă au fost 
executate lucrările în zona drumului judeţean, chiar 
dacă obiectivele de investiţii nu funcţionează sau 
lucrările nu au fost finalizate la termenul prevăzut în 
autorizaţia de construire.

Art.13 Tarifele se aplică şi în cazul în care 
obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a 
drumurilor judeţene, numai dacă se realizează acces la 
drumurile judeţene sau alte lucrări în ampriza şi în 
zona de siguranţă, pentru utilizarea acestora.

Art.14 (1) Tarifele pentru eliberarea acordului 
prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau acces in 

zona drumului judeţean  se încasează la eliberarea 
acestora, în cuantumul prevăzut în Anexa nr. 5  a 
prezentei hotărâri.

(2) Tarifele prevăzute la alineatul precedent se 
percep şi în cazul în care se solicită prelungirea 
acordului sau autorizaţiei de amplasare si/sau acces în 
zona drumului judeţean.

Art.15 În cazul obţinerii autorizaţiei de desfiinţare 
a construcţiei, titularul contractului pentru  utilizare şi 
acces în zona drumului judeţean  va depune solicitarea 
de reziliere, însoţită de un exemplar al autorizaţiei de 
desfiinţare. Contractul va fi reziliat după verificarea 
pe teren, începând cu data de întâi a lunii următoare 
solicitării de reziliere.

Art.16 În cazul în care intervin modificări ale 
suprafeţelor sau lungimilor tarifate in contract din 
motive obiective, beneficiarul contractului are obligaţia 
să solicite printr-o notificare administratorului 
drumului judeţean întocmirea unui act adiţional. Actul 
adiţional  va intra în vigoare cu data de întâi a lunii 
următoare datei procesului verbal de verificare în teren 
a categoriilor de lucrări tarifate în contract.

Art.17 Tarifele pentru eliberarea acordului 
prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în 
zona drumului judeţean, nu se datorează pentru 
lucrările de dezvoltare, modernizare  sau reabilitare a 
infrastructurilor din transporturi care aparţin 
domeniului public al statului, pentru lucrările de 
interes public al statului, pentru lucrările de interes 
public judeţean sau local, precum şi pentru lucrări 
privind construcţii ai căror beneficiari sunt instituţiile 
publice, indiferent de solicitant şi pentru autostrăzile şi 
căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.

Art.18 (1) Tarifele de utilizare a suprafeţelor din 
zona drumului judeţean nu se aplică  pentru :

a) acces la locuinţe şi anexe gospodareşti, 

b) reţele de utilităţi publice de apă, canalizare, gaze 
şi electricitate, racorduri şi branşamente ale acestora, 
amplasate în ampriza şi zona de siguranţă a drumului 
judeţean,

c) lucrări de interes public naţional, judeţean sau 
local, 

d) unităţi bugetare de asistenţă socială şi de 
educaţie (spitale, cămine de persoane vârstnice, centre 
de protecţie a copiilor sau persoane cu handicap, 
creşe, şcoli, grădiniţe).

e) lăcaşuri de cult, inclusiv pentru construcţiile 
anexe ale acestora, 

f) infrastructura de transport şi distribuţie gaze şi 
energie electrică, conform art.12 alin. 4 din Legea nr. 
123/2012 a energiei electrice a gazelor naturale, cu 
modificările şi completările ulterioare,

Anexa nr. 8
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TARIFE
pentru prestaţiile specifice privind serviciul de transport public judeţean de 

persoane, prin curse regulate speciale 

g) operatorii furnizori/prestatori de servicii de 
utilităţi publice, conform Legii serviciului de 
alimentare cu apă si canalizare nr. 241/2006 art.27 
alin. 2, coroborată cu Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice art. 5 alin. 2 şi 
în temeiul Ordonanţei nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor art. 47 alin. 9. 

(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. 1, 
beneficiarii lucrărilor sau obictivelor realizate ori 
amplasate în zona drumului judeţean au 
obligativitatea obţinerii acordului prealabil şi a 
autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona 
drumului judeţean şi încheierea de contracte de 
utilizare a zonei drumurilor judeţene, cu scutirea de 
tarife de utilizare.  

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) 

obţinută de pe pajişte, pentru anul 2019

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 22583/2018-Q din 

28.11.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Adresa nr. 16175 din 26.11.2018 a Direcţiei 

pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa;
-  Raportul nr. 22584/2018-G din 28.11.2018 al  

Direcţiei  Buget Finanţe;
- Raportul nr. 24239/2018 – G  din 17.12.2018 al 

Comisiei economico-financiare şi agricultură,
În conformitate cu:
-  prevederile art. 91 alin. (1)  lit. f)  din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 6 alin. (4) din Normele 
metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile art. 84 alin.  (5)  din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
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.1 Se aprobă preţul mediu pentru tona de iarbă 

(masă verde) obţinută de pe pajişte în cuantum de 
30,00 lei/tonă pentru anul 2019, în vederea 
determinării preţului concesiunii/închirierii pentru 
suprafeţele de pajişte aflate în domeniul public şi 
privat al comunelor, oraşelor şi municipiilor din 
judeţul Ialomiţa. 

Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi 
produce efecte de la data de 01.01.2019. 

Art.3. Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, 
prezenta hotărâre se va comunica tuturor consiliilor 
locale din judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată în 
presa locală şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa

Adrian –Robert IONESCU
Nr. 150
Adoptată la Slobozia 
Astăzi 19.12.2018 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 22586/2018 - M din 

28.11.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa,

Examinând:
- Adresa nr. 16176 din 26.11.2018 a Direcţiei 

pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa;
-  Raportul   nr. 22587/2018 – C  din 28.11.2018 al  

Direcţiei  Buget  Finanţe;
- Raportul nr. 24241/2018 – U din 17.12.2018 al 

Comisiei economico-financiare şi agricultură,
În conformitate cu:
-  prevederile art. 91 alin. (1)  lit. f)  din Legea 

administraţiei publice locale  nr.215/2001,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute 

obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2019

-  prevederile art. 84 alin.(4) și (5) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
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.1 În vederea calculării veniturilor anuale brute 
obţinute din arendare, pe anul 2019, se stabilesc 
preţurile medii ale produselor agricole, după cum 
urmează:

a) grâu    - 0,68 lei/kg;
b) orz    - 0,68 lei/kg;
c) orz-ca bere  - 0,79 lei/kg;

d) rapiţă    - 1,56 lei/kg;
e) floarea soarelui  - 1,27 lei/kg;
f) porumb   - 0,62 lei/kg;
Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi 

produce efecte de la 01.01.2019. 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija 

Direcţiei Coordonare Organizare, Direcţiei Generale 
Regionale a Finanţelor  Publice Ploieşt i ,  
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa, 
urmând să fie publicată în presa locală şi pe site – ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa

Adrian –Robert IONESCU

Nr. 151
Adoptată la Slobozia 
Astăzi 19.12.2018 
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 D. AUTORIZAŢIE DE AMPLASARE 
ŞI/SAU DE ACCES ÎN ZONA DRUMURILOR  
JUDEŢEANE�

d1 fără constatare pe teren� �   90 lei
d2 cu constatare pe teren cu mijloc 
de transport   asigurat de beneficiar    125 lei
      � �      �
E.  AUTORIZAŢIE PENTRU EXECUŢIA 

SUB-SUPRA TRAVERSĂRII  LA DRUMURILE 
JUDEŢENE

e1. fără constatare pe teren� � 150 lei
e2. cu constatare pe teren cu mijloc 
de transport asigurat de beneficiar� 195 lei

F.  SCHIMBAREA DESTINAŢIEI INIŢIALE
f1. acord prealabil� � �  60  lei
f2. autorizaţie de amplasare şi/sau 
acces în zona drumurilor judeţene�  90  lei

(urmare din pag.    )

TARIFE
pentru utilizarea suprafeţelor din zona 

drumurilor judeţene

Anexa nr. 6
 ��� �����    la hotărârea nr. 148/2018

A. CONDUCTE ŢIŢEI SAU ALTE PRODUSE 
PETROLIERE

a1. subtraversare drum pietruit     1,50 lei/ml/lună
a2. subtraversare drum modernizat� �

� � �                     1,80 lei/ml/lună
a3. instalaţii de conducte în lungul drumului 

pozate subteran
a3a. în ampriza drumului            2,00 lei/ml/lună
a3b. în zona de siguranţă�       0,50 lei/ml/lună
a4. instalaţii de conducte în canale tehnice ale 

podurilor şi pasajelor sau legate de suprastructura ori 
infrastructura acestora�        4,70 lei/ml/lună

B. CONDUCTE ALIMENTARE CU APĂ, 
CANALIZARE, REŢELE TERMICE, 

TELECOMUNICAŢII ŞI INFRASTRUCTURĂ 
ORI ALTE INSTALAŢII SAU CONSTRUCŢII 

DE ACEST GEN
b1.traversare aeriană-persoane juridice
           0,50 lei/ml/lună
b2. subtraversare drum pietruit - persoane 

juridice��   0,80 lei/ml/lună
b3. subtraversare drum modernizat - persoane 

juridice��   1,50 lei/ml/lună
b4. instalaţii în ampriză, în lungul drumului                    

�    0,50 lei/ml/lună
b5. instalaţii în zona de siguranţă, în lungul 

drumului � �  0,30 lei/ml/luna
b6. instalaţii şi cabluri în canale termice ale 

podurilor şi pasajelor sau legate deasupra  ori 
infrastructura acestora   7,00 lei/ml/lună

C.  CĂI  FERATE  INDUSTRIALE
c1. traversare drum pietruit� � �

� � �  15,00 lei/ml/lună
c2. traversare drum modernizat� �

� � �  25,00 lei/ml/lună
c3. instalate în zona de siguranţă a drumului�

� �     9,50 lei/ml/lună
c4. instalate în ampriza drumului                                      

�    18,50 lei/ml/lună
D. LOCURI DE PARCARE APARŢINÂND 

ADMINISTRATORULUI DRUMULUI 
JUDEŢEAN,  ÎN FOLOSINŢA UNITĂŢILOR 
DE DESERVIRE  DIN ZONA DRUMURILOR 
PUBLICE� � � 1,50 lei/mp/lună

E. ECHIPAMENTE TEHNICE CARE FAC 
PARTE DIN SISTEMELE  DE ALIMENTARE 
CU APĂ, TELECOMUNICAŢII, TRANSPORT 
ÎN COMUN, AUTOMATE DE SEMNALIZARE 
RUTIERĂ ŞI ALTELE DE ACEASTĂ NATURĂ 

    0,40 lei/mp/lună

F. PANOURI PUBLICITARE
     f1.suprafaţa panoului� 18,50 lei/mp/lună
f2. suprafaţa teren ocupat*       1,00 lei/mp/lună
G. SPATIU CU DESTINAŢIE 

COMERCIALĂ **� �   1,50 lei/mp/lună
H. ACCES LA DIFERITE OBIECTIVE 

(SPAŢII DE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI, 
HOTELURI, MOTELURI, DEPOZITE EN 
GROSS , SHOW ROOM etc.) ***�                                                       
    0,40 lei/mp/lună

I. UTILIZARE TEMPORARĂ A ZONEI 
DRUMULUI JUDEŢEAN   0,45 lei/mp/zi

N  O  T  Ă
*   Suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa 

proiecţiei orizontale a panoului � la care se adaugă 1m 
de jur împrejur;

**  Suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa 
obiectivului amplasat plus 1m de jur � împrejur;

*** Suprafaţa minimă supusă tarifării va fi 
suprafaţa terenului ocupată de acces (când accesul 
este situat în intravilan) şi cu suprafaţa terenului 
ocupată de acces la care se adaugă suprafaţa benzilor 
de accelerare şi decelerare, după caz, (când accesul 
este situat în extravilan sau pentru virare la stânga);

Anexa nr. 7
 ��� �����    la hotărârea nr. 148/2018

METODOLOGIA
privind stabilirea, aplicarea şi perceperea tarifelor de eliberare a acordului 
prealabil, autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumul judeţean şi a 

tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene, pentru anul 2019

Capitolul I. Dispoziţii generale
Art.1 (1) Consiliul Judeţean Ialomiţa în calitate de 

administrator al drumurilor judeţene poate accepta 
amplasarea de construcţii, conducte, instalaţii, reţele 
edilitare, echipamente, accese, refugii auto, platforme 
carosabile, panouri publicitare în zona drumurilor 
judeţene, cu condiţia ca aceasta să nu aducă prejudicii 
drumului şi siguranţei traficului rutier în condiţiile legii.

(2) Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare 
şi/sau acces pentru construcţii, conducte, instalaţii, 
reţele edilitare, echipamente, accese, refugii auto, 
platforme carosabile, panouri publicitare amplasate în 
zona drumurilor judeţene, se emit de Preşedintele 
Consiliului Judeţean şi se contrasemnează de 
Directorul Direcţiei de Investiţii şi Servicii Publice.

(3) La eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau 
acces în zona drumului judeţean,  beneficiarul 
lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în 
zona drumului judeţean încheie un contract cu 
administratorul drumurilor judeţene pentru utilizarea 
şi/sau accesul în zona acestuia.

Art.2 (1) În lipsa autorizaţiei de amplasare şi/sau 
acces în zona drumului judeţean pentru construcţii, 
conducte, instalaţii, reţele edilitare, echipamente, 
accese, refugii auto, platforme carosabile, panouri 
publicitare, administratorul drumului notifică 
beneficiarul să desfiinţeze pe cheltuiala sa lucrările în 
termen de 5 zile de la data primirii  notificării şi să 
restabilească continuitatea elementelor geometrice în 
zona drumului deschis circulaţiei publice.  Aceleaşi 
prevederi se aplică şi în cazul nerespectării condiţiilor 
prevăzute în acordul prealabil şi în autorizaţia de 
amplasare şi/sau acces în zona drumului judeţean.

(2) Amplasarea şi executarea lucrărilor în zona 
drumurilor judeţene a construcţiilor, instalaţiilor, 
reţelelor edilitare, echipamentelor, acceselor, 
refugiilor auto, platforme carosabile şi panouri 
publicitare se face cu respectarea documentaţiei de 
execuţie vizată spre neschimbare, autorizaţiei de 
amplasare şi/sau acces la drumul judeţean şi a 
contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului 
judeţean, încheiat în condiţiile legii.

(3) În cazul în care nu sunt respectate condiţiile 
stabilite în alineatul precedent, precum şi în cazul în 
care nu se achită tariful aferent utilizării şi accesului în 
zona drumului judeţean (ocuparea amprizei şi a zonei 
de siguranţă), beneficiarul este obligat să desfiinţeze 
pe cheltuiala sa obiectivul autorizat, în termenul 
stabilit de administratorul drumului.

(4) În situaţia nerespectării acestui termen, 
administratorul drumului va proceda la desfiinţarea 
lucrărilor executate în zona drumului sau închiderea 
căilor de acces pe cheltuiala sa, urmând să facă 
demersuri pentru recuperarea cheltuielilor,  în 
conformitate cu reglementările în vigoare. 

Art.3 Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare 
şi/sau de acces la drumul judeţean se emit pentru o 
anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. La 
schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei, beneficiarul 
este obligat să obţină aprobarea administratorului 
drumului judeţean  pentru noua situaţie, cu reluarea 
procedurilor prevăzute în prezenta metodologie.

Art.4 (1) Stabilirea şi aplicarea tarifelor de 
utilizare a zonei drumurilor judeţene se va face de 
Direcţia de Investiţii şi Servicii Publice, conform 
prezentei metodologii.

(2) După stabilirea şi aplicarea tarifelor de utilizare, 
Direcţia de Investiţii şi Servicii Publice înaintează 
contractele nou încheiate în original Direcţiei 
Coordonare Organizare  şi în copie Direcţiei Buget 
Finanţe, care prin compartimentul de specialitate 
urmăreşte încasarea tarifelor ce se constituie venituri la 
bugetul propriu al judeţului Ialomiţa.

Art.5 Plata tarifelor se face la casieria Consiliului 
Judeţean Ialomiţa sau prin orice altă modalitate  
prevăzută de lege.

Capitolul II. Stabilirea tarifelor
Art.6  Valoarea contractului pentru utilizare şi 

acces în zona drumului judeţean se stabileşte utilizând 
tarifele aprobate  în Anexa nr. 6 a prezentei hotărâri.

Art.7 Informaţiile cu privire la existenţa şi 
conţinutul obligaţiei utilizatorilor drumurilor judeţene 
de a plăti tarifele de utilizare şi cuantumul acestora vor 
fi furnizate la faza de proiectare, prin acordul prealabil.

Art.8 Autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona 
drumului judeţean, se eliberează pe baza certificatului 
de urbanism, acordului prealabil şi a documentaţiei de 
execuţie în zona drumului şi va fi utilizată pentru 
eliberarea Autorizaţiei de construire a obiectivului.

Capitolul III Aplicarea şi perceperea tarifelor
Art.9 Tarifele de utilizare a zonei drumurilor 

judeţene se aplică începând cu data de 01.01.2019.
Art.10 Pentru utilizarea temporară a zonei 

drumurilor judeţene tarifele se percep începând cu 
data încheierii contractului de utilizare a zonei 
drumului judeţean, iar plata se va face la semnarea 
contractului de către ambele părţi.

Art.11 (1) Pentru utilizarea permanentă a zonei 
drumurilor judeţene tarifele se percep anual şi se 
plătesc integral în primul trimestru al fiecărui an 
calendaristic, in termen de 20 de zile de la data emiterii 
facturii.

(2) Pentru contractele încheiate în timpul anului 
calendaristic tarifele se percep începând cu data de 
întâi a lunii următoare datei încheierii contractului, 
corespunzător perioadei rămase din an şi se vor plăti în 
termen de 20 de zile de la emiterea facturii, urmând ca 
pentru anii următori să se procedeze conform alin. (1).

Art.12  Contractul de utilizare şi acces în zona 
drumului judeţean  rămâne valabil dacă au fost 
executate lucrările în zona drumului judeţean, chiar 
dacă obiectivele de investiţii nu funcţionează sau 
lucrările nu au fost finalizate la termenul prevăzut în 
autorizaţia de construire.

Art.13 Tarifele se aplică şi în cazul în care 
obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a 
drumurilor judeţene, numai dacă se realizează acces la 
drumurile judeţene sau alte lucrări în ampriza şi în 
zona de siguranţă, pentru utilizarea acestora.

Art.14 (1) Tarifele pentru eliberarea acordului 
prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau acces in 

zona drumului judeţean  se încasează la eliberarea 
acestora, în cuantumul prevăzut în Anexa nr. 5  a 
prezentei hotărâri.

(2) Tarifele prevăzute la alineatul precedent se 
percep şi în cazul în care se solicită prelungirea 
acordului sau autorizaţiei de amplasare si/sau acces în 
zona drumului judeţean.

Art.15 În cazul obţinerii autorizaţiei de desfiinţare 
a construcţiei, titularul contractului pentru  utilizare şi 
acces în zona drumului judeţean  va depune solicitarea 
de reziliere, însoţită de un exemplar al autorizaţiei de 
desfiinţare. Contractul va fi reziliat după verificarea 
pe teren, începând cu data de întâi a lunii următoare 
solicitării de reziliere.

Art.16 În cazul în care intervin modificări ale 
suprafeţelor sau lungimilor tarifate in contract din 
motive obiective, beneficiarul contractului are obligaţia 
să solicite printr-o notificare administratorului 
drumului judeţean întocmirea unui act adiţional. Actul 
adiţional  va intra în vigoare cu data de întâi a lunii 
următoare datei procesului verbal de verificare în teren 
a categoriilor de lucrări tarifate în contract.

Art.17 Tarifele pentru eliberarea acordului 
prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în 
zona drumului judeţean, nu se datorează pentru 
lucrările de dezvoltare, modernizare  sau reabilitare a 
infrastructurilor din transporturi care aparţin 
domeniului public al statului, pentru lucrările de 
interes public al statului, pentru lucrările de interes 
public judeţean sau local, precum şi pentru lucrări 
privind construcţii ai căror beneficiari sunt instituţiile 
publice, indiferent de solicitant şi pentru autostrăzile şi 
căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.

Art.18 (1) Tarifele de utilizare a suprafeţelor din 
zona drumului judeţean nu se aplică  pentru :

a) acces la locuinţe şi anexe gospodareşti, 

b) reţele de utilităţi publice de apă, canalizare, gaze 
şi electricitate, racorduri şi branşamente ale acestora, 
amplasate în ampriza şi zona de siguranţă a drumului 
judeţean,

c) lucrări de interes public naţional, judeţean sau 
local, 

d) unităţi bugetare de asistenţă socială şi de 
educaţie (spitale, cămine de persoane vârstnice, centre 
de protecţie a copiilor sau persoane cu handicap, 
creşe, şcoli, grădiniţe).

e) lăcaşuri de cult, inclusiv pentru construcţiile 
anexe ale acestora, 

f) infrastructura de transport şi distribuţie gaze şi 
energie electrică, conform art.12 alin. 4 din Legea nr. 
123/2012 a energiei electrice a gazelor naturale, cu 
modificările şi completările ulterioare,

Anexa nr. 8
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TARIFE
pentru prestaţiile specifice privind serviciul de transport public judeţean de 

persoane, prin curse regulate speciale 

g) operatorii furnizori/prestatori de servicii de 
utilităţi publice, conform Legii serviciului de 
alimentare cu apă si canalizare nr. 241/2006 art.27 
alin. 2, coroborată cu Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice art. 5 alin. 2 şi 
în temeiul Ordonanţei nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor art. 47 alin. 9. 

(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. 1, 
beneficiarii lucrărilor sau obictivelor realizate ori 
amplasate în zona drumului judeţean au 
obligativitatea obţinerii acordului prealabil şi a 
autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona 
drumului judeţean şi încheierea de contracte de 
utilizare a zonei drumurilor judeţene, cu scutirea de 
tarife de utilizare.  

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) 

obţinută de pe pajişte, pentru anul 2019

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 22583/2018-Q din 

28.11.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Adresa nr. 16175 din 26.11.2018 a Direcţiei 

pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa;
-  Raportul nr. 22584/2018-G din 28.11.2018 al  

Direcţiei  Buget Finanţe;
- Raportul nr. 24239/2018 – G  din 17.12.2018 al 

Comisiei economico-financiare şi agricultură,
În conformitate cu:
-  prevederile art. 91 alin. (1)  lit. f)  din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 6 alin. (4) din Normele 
metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile art. 84 alin.  (5)  din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
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.1 Se aprobă preţul mediu pentru tona de iarbă 

(masă verde) obţinută de pe pajişte în cuantum de 
30,00 lei/tonă pentru anul 2019, în vederea 
determinării preţului concesiunii/închirierii pentru 
suprafeţele de pajişte aflate în domeniul public şi 
privat al comunelor, oraşelor şi municipiilor din 
judeţul Ialomiţa. 

Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi 
produce efecte de la data de 01.01.2019. 

Art.3. Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, 
prezenta hotărâre se va comunica tuturor consiliilor 
locale din judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată în 
presa locală şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa

Adrian –Robert IONESCU
Nr. 150
Adoptată la Slobozia 
Astăzi 19.12.2018 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 22586/2018 - M din 

28.11.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa,

Examinând:
- Adresa nr. 16176 din 26.11.2018 a Direcţiei 

pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa;
-  Raportul   nr. 22587/2018 – C  din 28.11.2018 al  

Direcţiei  Buget  Finanţe;
- Raportul nr. 24241/2018 – U din 17.12.2018 al 

Comisiei economico-financiare şi agricultură,
În conformitate cu:
-  prevederile art. 91 alin. (1)  lit. f)  din Legea 

administraţiei publice locale  nr.215/2001,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute 

obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2019

-  prevederile art. 84 alin.(4) și (5) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
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.1 În vederea calculării veniturilor anuale brute 
obţinute din arendare, pe anul 2019, se stabilesc 
preţurile medii ale produselor agricole, după cum 
urmează:

a) grâu    - 0,68 lei/kg;
b) orz    - 0,68 lei/kg;
c) orz-ca bere  - 0,79 lei/kg;

d) rapiţă    - 1,56 lei/kg;
e) floarea soarelui  - 1,27 lei/kg;
f) porumb   - 0,62 lei/kg;
Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi 

produce efecte de la 01.01.2019. 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija 

Direcţiei Coordonare Organizare, Direcţiei Generale 
Regionale a Finanţelor  Publice Ploieşt i ,  
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa, 
urmând să fie publicată în presa locală şi pe site – ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa

Adrian –Robert IONESCU

Nr. 151
Adoptată la Slobozia 
Astăzi 19.12.2018 
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Publicul numeros și generos în aprecieri a admirat 
cu emoție expoziția de pe simezele Sălii Arcadia din 
Slobozia cu fotografiile celor 78 de veterani în viață 
din județul Ialomița, executate cu măiestrie de Florin 
FLOREANU. Adevărat artist fotograf, pasionat și 
sensibil, acesta a reușit, în unghiuri ideale de alb-
negru și contraste minunate, să surprindă nu numai 
portretele eroilor-veterani, ci și lumina frumoasă a 
chipurilor acestora, să descifreze calități umane și 
esența personalității lor prin focusarea perfectă a 
chipului și, mai ales, a privirii, să aleagă cu grijă 
locurile pentru a conferi dinamică fotografiei. 

”ISTORIA RETRĂITĂ. 
VETERANII IALOMIŢENI

LA CENTENAR”

Consiliul Județean Ialomița și Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița au 
oferit, în ziua de 10.01.2019,  un moment remarcabil de cultură: vernisarea Expoziției de 
fotografie și lansarea oficială a lucrării ”ISTORIA RETRĂITĂ. VETERANII IALOMIȚENI  
LA  CENTENAR”, înscrise în programul dedicat sărbătoririi Centenarului Marii Uniri. 

În cadrul programului expoziției, au rostit alocuțiuni: domnul VICTOR MORARU, 
președintele Consiliului Județean Ialomița, cei doi autori, Clementina TUDOR și Florin 
FLOREANU, precum și Răzvan CIUCĂ, muzeograf etnolog, ex-director al Muzeului 
Național al Agriculturii din Slobozia.

”ISTORIA RETRĂITĂ. 
VETERANII IALOMIŢENI

LA CENTENAR”

Cu trac explicabil și succint în discursul oficial, 
Florin FLOREANU a fost mult mai deschis 
destăinuirilor în timpul vizitării expoziției:  ”Am făcut 
zeci de cadre cu fiecare veteran, pentru a alege, în cele 
din urmă, acea fotografie-portret care să trezească în 
sufletul publicului emoție reală, trăiri tulburătoare, 
sentimentul că ești parte dintr-o adevărată pagină de 
epopee, pentru că fiecare veteran  în parte și toți 
laolaltă, venerați prin această expoziție, reprezintă 
repere istorice de netăgăduit, pilduitoare pentru 
prezent și viitor. Ei sunt o  lecție de istorie scrisă cu 
demnitate, eroism și, nu de puține ori, cu jertfă!” 

Clementina TUDOR, managerul Centrului 
Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița și co-autor 
al lucrării ”Istoria retrăită. Veteranii ialomițeni la 
Centenar” a prezentat publicului experiența 
copleșitoare a întâlnirii cu majoritatea veteranilor din 
Ialomița, cu o încărcătură emoțională aparte, greu de 
cuprins în cuvinte!

”Ne-au impresionat cu vorbele lor simple, privirile 
încă iscoditoare, o vitalitate pe care la 90 -106 ani e 

greu să ți-o imaginezi! Își acceptă destinul cu 
seninătate și demnitate,  deși au trecut prin drame și 
experiențe care trec dincolo de limitele înțelegerii 
noastre! Mărturisirile veteranilor sunt răvășitoare!   
I-am înregistrat audio și video pentru că demersul de 
astăzi va continua cu realizarea unui film despre eroii 
noștri veterani! Poate că uneori vor să uite trecutul, 
dar amintirile trăiesc vii într-o memorie captivă în alt 
timp! Provocarea la amintiri îi transformă pe veterani 
la o”rafală” de povestiri cu amănunte incredibile, 
spre  a reda istoriei și generațiilor viitoare faptele care 
nu au încăput în cărțile de istorie, cu sinceritate și cu 

cu întreaga lor încărcătură de dramatism, demnitate 
și putere de sacrificiu, pildă stimulatoare pentru 
generațiile viitoare!”

 În alocuțiunea rostită la vernisarea expoziției și 
lansarea foto-albumului dedicat celor 78 de veterani în 
viață din județul Ialomița, președintele Consiliului 
Județean Ialomița, domnul VICTOR MORARU a 
spus: ”Îi felicit pe cei doi autori - Clementina TUDOR 
și Florin FLOREANU, pentru inițiativă și modul 
deosebit de punere ”în operă”, semn de recunoștință 
și omagiu pentru cei care, trecând prin dramatismul 
războiului, au pus, mai presus de orice iubirea de 
țară! Consiliul Județean Ialomița a sprijinit 
necondiționat acest proiect și l-a înnobilat cu vizitarea 
majorității veteranilor la domiciliul acestora, pentru 
a le înmâna o distincție de onoare, un sprijin financiar 
de 1000 lei și foto-albumul în care s-au regăsit cu 
emoție! Am trăit o experiență unică, iar întâlnirile cu 
veteranii, aflați la vârste venerabile, mi-a întărit 
sentimentul că ei rămân cu demnitate în prima linie de 
front a vieții, modele umane și pilde istorice vii pentru 
generațiile de azi și cele viitoare. M-a impresionat 
credința nestrămutată că, dacă ei au supraviețuit 
războiului, aceasta s-a întâmplat pentru că  
Dumnezeu i-a avut în pază și i-a iubit! Evenimentul 
cultural ne aduce provocarea de a sta în față cu istoria 
necunoscută în toate dimensiunile ei și care a fost 
completată cu file ”scrise” cu măiestrie prin 
obiectivul aparatului de fotografiat și prin 
informațiile care însoțesc fotografiile!  

Felicitări organizatorilor pentru un eveniment 
cultural de excepție!”

Publicul a stăruit minute în șir asupra fiecărei 
fotografii, cu emoție și sentimentul că dau un 
binemeritat onor eroilor veterani din Ialomița!

Pentru tot ceea ce ați făcut, cu dragoste de neam și 
de țară, primiți respectul nostru, distinși veterani! 
Dumnezeu să vă ocrotească!

un fior patriotic dincolo de orice conveniențe! Avem 
datoria să constituim o video-fonotecă de tezaur ca pe 
o pioasă recunoștință pentru veteranii de război, 
oameni care au dobândit această calitate prin luptă, 
curaj şi eroism duse până la limita jertfei, pentru 
înfăptuirea idealurilor sacre ale poporului român!”

Răzvan CIUCĂ, a spus, cu franchețea cunoscută:  
„Volumul ”Istoria retrăită. Veteranii ialomițeni la 
Centenar” este o carte care te poate ucide!  Este 
onorant și remarcabil că Județul Ialomița și-a propus 
în programul manifestărilor dedicate Centenarului 
Marii Uniri asemenea  acțiuni care să aducă în prim-
planul memoriei noastre colective și afective  
participarea și contribuția locuitorilor acestor 
meleaguri la evenimentele istorice care au 
fundamentat tezaurul gloriei străbune! Niciodată nu 
trebuie să zăbovim în a lăuda faptele eroice și eroii 
care le-au înfăptuit, spre a fi cunoscute și recunoscute 


