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JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI 

  
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea taxelor şi tarifelor  

din competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru anul 2012 
 
 

 
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 21.12.2011,   
Având în vedere: 
- raportul comun al Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi Departamentului de Urbanism, 

înregistrat sub nr. 11705 din 17.11.2011; 
- raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finante, Integrare 

Europeanã si Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului; 
-  adresa Muzeului Dunării de Jos Călăraşi, nr. 1233 din 31.10.2011; 
- adresele Centrului Cultural Judeţean Călăraşi, nr. 227 din 18.02.2011 şi nr. 1736 din 

01.11.2011; 
- adresa Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi, 

nr. 1780 din 04.11.2011; 
- adresa Camerei Agricole Călăraşi, nr. 2271 din 08.11.2011; 
- avizul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii; 
- prevederile Capitolului V din Anexa Hotărârii Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile 

pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 
amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art. 267, art. 268 alin. (3), art. 269, art. 283 alin. (1), art. 284 alin. (1) şi (9), art. 
285 alin. (1) lit. a), b), c), art. 2851 şi art. 295 alin. (6) din Codul Fiscal al României, adoptat prin 
Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 14 - 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 alin. (18), (19), art. 42 alin. (2) şi art. 45 alin. (11) alin. (31) din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 82 alin. (1) - (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009 al 
ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 18 alin. (2) din Normele de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 
la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002; 

- prevederile art. 41 alin. (3), (13), (14) lit. b), art. 47 alin. (4), (6) şi (7) lit. b) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 4 alin. (1), art. 7, art. 10 alin. (1), (2), art. 14, art. 17 alin. (2) şi (3) din 
Normele privind  autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau cu 
dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul comun al ministrului 
transporturilor şi infrastructurii şi ministrului administraţiei şi internelor nr. 356/107/2010;  

- prevederile pct. 1.7. şi 1.8. din Normele tehnice privind proiectarea şi amplasarea 
construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi 



tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 571/1997, cu modificările 
ulterioare; 

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. d) şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 568/2010 pentru 
aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România - S.A., cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 11 alin. (4), art. 14 alin. (1), art. 31 alin. (2), art. 35 alin. (3) şi art. 39 alin. (1) 
din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin 
Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative, nr. 353/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor 
agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în 
subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă; 

- prevederile art. 14 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea 
şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu completările ulterioare; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), d), alin. (3) lit. c), şi alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea 
administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 - Se aprobă taxele şi tarifele din competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru 

anul 2012, stabilite în sume fixe, conform anexelor nr. 1 - 9 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, respectiv 01.01.2012, se abrogă 
Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 114/2010 privind aprobarea taxelor şi tarifelor din 
competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru anul 2011. 

Art. 3 - Direcţia Economică, Direcţia Tehnică, Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 
şi Departamentul de Urbanism din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, Muzeul 
Dunării de Jos Călăraşi şi Centrul Cultural Judeţean Călăraşi, Direcţia Judeţeană de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi si Camera Agricola a Judetului Calarasi, vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta 
celor interesaţi. 

 
               PREŞEDINTE,  
ing. Răducu - George FILIPESCU                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
                        SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                Dumitru TUDONE 
 
 
 
 

 
Nr. 135 
Adoptată la Călăraşi 
Astăzi 21.12.2011 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI                                        ANEXA nr. 1  
                                                                                la Hotărârea nr. 135 din 21.12.2011 
 

Taxa pentru eliberarea certificatelor şi avizelor în domeniul construcţiilor 
 
 1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în functie de suprafaţa pentru care se solicită: 
  1.1. In mediul urban 
 Suprafaţa                    Taxa ( lei ) 
a) pâna la 150 m.p. inclusiv           4,00 
 b) între 151 - 250 m.p. inclusiv           6,00 
 c) între 251 - 500 m.p. inclusiv           8,00 
 d) între 501 - 750 m.p. inclusiv          10,00 
 e) între 751 - 1000 m.p. inclusiv          12,00 
 f ) peste 1000 m.p.                      12,0 + 0,01 / m.p. pentru fiecare m.p. ce depăşeşte 1000 m.p. 
  1.2. In mediul rural se percepe 50% din taxa prevazută pentru mediul urban. 
 2. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmeaza a fi folosita ca locuinţă sau anexă 
la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 
 3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări: 7,00 lei pentru fiecare m.p. ocupat de construcţie. 
 4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de 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. 
 5. 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 construcţii. 
 6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi 
în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 7,00 
lei pentru fiecare m.p. de suprafaţă ocupată de construcţie. 
 7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire, pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute de un alt punct  
este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. 
 8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a construcţiilor şi a amenajărilor este de 0,1% din 
valoarea impozabilă a acestora. In cazul desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa 
construită a clădirii supuse demolării. 
 9. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
10. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind lucrările de racordare şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, 
gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de 11,00 lei pentru fiecare racord. 
11. Taxa pentru avizul structurii de specialitate din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi (aviz 
prealabil de oportunitate, certificat de urbanism, autorizaţie de construire) este de 13,00 lei pentru fiecare aviz. 
12. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de 
Consiliul Judeţean Călăraşi este de 23,00 lei/m.p. sau fracţiune de m.p.. 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează pentru:  
   a) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau construcţie anexă;  
   b) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea 
infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;  
   c) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, pentru lucrările de interes public judeţean sau local;  
   d) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică;  
   e) autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.  

Sunt scutite de la plata taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor: 
  a) veteranii de război;  
  b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.  
   c) persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin 
în proprietate, pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică.  
   d) oricăre instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu 
excepţia incintelor foloşite pentru activităţi economice;  
   e) fundaţiile testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură 
naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;  
   f) organizaţiile umanitare care au ca unică activitate întreţinerea şi funcţionarea căminelor de bătrâni şi a caselor pentru 
ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor străzii.  
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CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI                                     ANEXA nr. 2 
                    la Hotărârea nr. 135 din 21.12.2011 
 
                                                 TAXE şi TARIFE LOCALE 

ce se constituie ca venituri la bugetul propriu al Judeţului Călăraşi 
 

A. Tarife pentru utilizarea formularelor tip necesare eliberării certificatelor, avizelor, acordurilor unice şi 
autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, conform prevederii art. 77 alin. (4) din Normele de aplicare a Legii 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009 al ministrului dezvoltării 
regionale şi locuinţei, cu modificările ulterioare. 

Nr. 
crt. 

Denumire formular Cod Nr. 
pag 

Tarif  
pentru 

anul 2012 
(lei) 

1 Cerere pentru eliberare certificat urbanism F.1 2 1,00
2 Cerere pentru prelungire valabilitate certificat urbanism F.7 1 1,00
3 Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare F.9 6 1,00
4 Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de 

construire/desfiinţare 
F.14 1 1,00

5 Cerere pentru aviz prealabil de oportunitate  1 1,00
6 Formular pentru anunţ începere lucrare la Consiliul Judeţean F.17 1 1,00
7 Formular pentru anunţ începere lucrări la Inspectoratul  în 

Construcţii Călăraşi 
F.18 1 1,00

8 Formular cu model panou de identificare a investiţiei Anexa 8 1 1,00
9 Formular pentru obţinere aviz Primărie F.2 1 1,00
10 Declaraţie pentru valoarea finală a investiţiei Model ITL – 

068 
1 1,00

11 Formular pentru Certificat de urbanism C.U. F.6 4 1,00
12 Formular pentru autorizaţie de construire/desfiinţare AC F.13 4 1,00
13 Formular pentru emitere aviz serviciu specialitate al Cons.Jud. în 

vederea emiterii certificatelor de urbanism de către Primăriile 
care nu au arhitect şef. 

F.5 1 1,00

14 Formular pentru emitere aviz serviciu specialitate în vederea 
emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către Primăriile 
care nu au arhitect şef. 

F.11 1 1,00

 
B. Tarif datorat pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de 

către preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor comunelor, conform art. 295 alin. (6) din Codul 
Fiscal al României adoptat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 82 alin. (1), 
(2) şi (3) Normele de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin 
Ordinul nr. 839/2009 al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, cu modificările ulterioare:  
    Tarif = 50% din taxele încasate de emitent 

Notă : Aceste tarife se vor percepe în urma definitivării convenţiilor între Consiliul Judeţean 
Călăraşi şi Consiliile locale interesate. 
 

C. Tarife pentru prestări de servicii către diferiţi beneficiari : 
  

a) căutare acte in arhivă                -   7 lei/doc. 
b) eliberare acte in regim de urgenţă (24ore)             - 17 lei/act 
c) precizări în scris                -   2 lei + 1 leu / pg. scrisă 
d) multiplicări xerox formulare, chitanţe, avize,  

acte, alte documente      -   0,20 lei/ex.(pagină A4) 
       -   0,30 lei/ex.(A4 fata/verso) 

-   0,40 lei/ex. (pagină A3) 
-   0,50 lei/ex (A3 fata/verso) 

e) multiplicări planşe desenate: 
 Format   A0 (841x1140)               - 11 lei/exemplar 

A1 (594x841)    -   6 lei/exemplar 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI                    ANEXA  nr. 3 
                 la Hotărârea  nr. 135 din 21.12.2011 
 
 
 
  

TARIFE 
pentru  utilizarea drumurilor de interes judeţean 

de către vehiculele care depăşesc limitele de greutate şi/sau gabarit 
  
Nr. 
crt. 

Denumirea tarifului  
  

Unitatea 
de calcul 

Tarif unitar, cu TVA 
(euro) 

1. Emitere autorizaţie speciala, traseu şi condiţii de parcurs tarif/document 20,00 
16,01 - 20,00 0,24 
20,01 - 25,00 0,30 
25,01 - 30,00 0,37 
30,01 - 35,00 0,43 
35,01 - 40,00 0,49 
40,01 - 45,00 0,55 
45,01 - 50,00 0,61 
50,01 - 55,00 1,36 
55,01 - 60,00 1.48 
60,01 – 65,00 1,61 
65,01 – 70,00 1,73 
70,01 – 75,00 1,85 
75,01 – 80,00 1,98 
80,01 – 85,00 2,10 
85,01 – 90,00 2,23 
90,01 – 95,00 2,35 

95,01 – 100,00 2,47 

2. Depăşirea masei totale  
maxime admise, indiferent  
de tipul suspensiilor, 
 numărul de osii sau  
de roti  
 

masa totala  
reala de (tone) 
 

Peste 100,0 

Tarif x km 

2,47 euro + 0,13 euro pentru fiecare 0,1 - 5,0 tone  
peste 100,0 tone 

 Suspensii pneumatice sau 
 echivalente 

Alte suspensii decât cele 
pneumatice sau echivalente 

0,01 - 0,50 0,07 0,10 

3. Depăşirea masei maxime  
admise pe axe, indiferent  
de numărul de osii sau de roti 
 

axa simpla, cu 
(tone)  

 
0,51 – 1,00 

Tarif x km 

0,21 0,29 

 1



 
Nr. 
crt. 

Denumirea tarifului  
  

Unitatea 
de calcul 

Tarif unitar, cu TVA 
(euro) 

1,01 – 1,50 0,32 0,43 
1,51 – 2,00 0,96 1,21 
2,01 – 2,50 1,47 1,84 
2,51 – 3,00 2,15 2,70 
3,01 – 3,50 2,86 3,58 

 

Peste 3,50 

 

2,86 euro + 1,23 euro 
 pentru fiecare 0,01 - 0,50 tone 

 peste 3,50 tone 

Tarifele prevăzute pentru 
suspensii pneumatice x 1,50 

0,01 - 0,50 0,23 0,30 
0,51 – 1,00 0,33 0,43 
1,01 – 2,00 0,67 0,85 
2,01 – 3,00 1,01 1,27 
3,01 – 4,00 1,35 1,69 
4,01 – 5,00 1,78 2,23 
5,01 – 6,0 2,18 2,74 

axa dubla, cu 
(tone) 

 

Peste 6,00 

Tarif x km 

2,18 euro + 1,86 euro 
 pentru fiecare 0,01 - 1,00 tone 

 peste 6,00 tone 

Tarifele prevăzute pentru 
suspensii pneumatice x 1,30 

0,01 – 0,50 0,35 0,45 
0,51 – 1,00 0,43 0,55 
1,01 – 2,00 0,65 0,83 
2,01 – 3,00 1,08 1,36 
3,01 – 4,00 1,51 1,89 
4,01 – 5,00 1,92 2,41 
5,01 – 6,00 2,41 3,03 
6,01 – 7,00 2,91 3,64 

  

axa tripla, cu 
(tone) 

 

Peste 7,0 

Tarif x km 

2,91 euro + 1,24 euro 
 pentru fiecare 0,01 - 1,00 tone 

peste 7,00 tone 

Tarifele prevazute pentru 
suspensii pneumatice x 1,50 

0,01 – 2,00 0,03 
2,01 – 3,00 0,09 
3,01 – 4,00 0,16 
4,01 – 5,00 0,22 
5,01 – 6,00 0,28 

4. Depăşirea dimensiunilor  
maxime admise 
 

Lungime, cu 
(metri) 

peste 6,00 

Tarif x km 

0,28 euro + 0,06 euro pentru fiecare 0,01 - 1,00 metri  
peste 6,0 metri 

 2



 
Nr. 
crt. 

Denumirea tarifului  
  

Unitatea 
de calcul 

Tarif unitar, cu TVA 
(euro) 

0,01 – 0,50 0,12 
0,51 – 1,00 0,24 
1,01 – 1,50 0,37 
1,51 – 2,00 0,49 
2,01 – 2,50 1,11 
2,51 – 3,00 1,70 
3,01 – 3,50 2,30 
3,51 – 4,00 2,88 

Latime, cu 
(metri) 

 

Peste 4,00 

Tarif x km 

2,88 euro + 0,62 euro pentru fiecare 0,01 - 0,50 metri  
peste 4,00 metri 

0,01 – 0,25 0,06 
0,26 – 0,50 0,12 
0,51 – 1,00 0,24 
1,01 – 1,50 0,37 
1,51 – 2,00 0,49 
2,01 – 2,50 1,09 
2,51 – 3,00 1,68 
3,01 – 3,50 2,28 
3,51 – 4,00 2,88 

  

Inaltime, cu 
(metri) 

Peste 4,00 

Tarif x km 

2,88 euro + 0,62 euro pentru fiecare 0,01 - 0,50 metri 
 peste 4,00 metri 

5. Recântărire sau remasurare Tarif/operaţie 50,00 
6. Estimare tarifare pentru depăşirea limitelor maxime admise Tarif/estimare 20,00 

  
 
   NOTĂ:  
   A. Sunt exceptate de la plata tarifului:  
   a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;  
   b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor;  
   c) vehiculele deţinute de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - CNADNR - S.A. şi de către subunităţile 
acesteia;  
   d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;  
   e) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
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   f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 
pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 
1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 
28 august 1952;  
   g) vehiculele care efectuează transporturi funerare;  
   h) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale.  
   B. Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare prevăzute în prezenta anexă  
   a) Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state.  
   b) Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul şi 
semiremorca/remorca tractată de acesta, cu sau fără încărcătură.  
   c) Masele şi dimensiunile maxime admise sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
   d) Controlul maselor şi dimensiunilor se efectuează:  
   (i) pe reţeaua de drumuri de interes naţional din România;  
   (ii) în agenţiile de control şi încasare - ACI ale CNADNR - S.A. din punctele de trecere a frontierei - ptf şi de pe reţeaua de drumuri de interes 
naţional din România;  
   (iii) în locurile în care vehiculele sunt parcate, oprite sau staţionate pe drumurile de interes naţional din România.  
   e) Tarifele suplimentare de utilizare prevăzute în prezenta anexă se aplică pentru:  
   (i) efectuarea transportului cu vehicule a căror încărcătură este indivizibilă; utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă acestea sunt 
transportate având demontate părţi componente;  
   (ii) efectuarea transportului cu vehicule care, fără încărcătură, depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise.  
   C. Eliberarea AST  
   a) Tarifarea pentru eliberarea AST se efectuează pentru fiecare document eliberat.  
   b) Consiliul Judeţean Calarasi eliberează AST pe loc, dacă nu este necesară obţinerea avizului de competenţă, sau în două zile lucrătoare, dacă 
acesta este necesar având in vedere si AST-ul eliberat de CNADNR SA.  
   c) AST se eliberează şi în cazul în care transportul este exceptat de la plata tarifelor suplimentare de utilizare.  
   D. Tarifare pentru depăşirea masei maxime admise (totală sau pe axe)  
   a) Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru 
tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată.  
   b) Tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător masei reale a vehiculului.  
   c) În situaţia în care cel puţin două vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor, din punctul de vedere al 
distanţei dintre axe, se efectuează pentru fiecare vehicul, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul.  
   d) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător valorii cu care este depăşită 
masa maximă admisă pe axe, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă.  
   e) Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul, tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe 
se calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe.  
   f) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axa dublă şi triplă se efectuează pentru ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în 
considerare axele componente ale configuraţiei de axe.  
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   g) În cazul vehiculelor prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
combinaţiile de axe (simplă, dublă, triplă) se stabilesc de la partea din faţă a vehiculului spre spatele acestuia.  
   h) În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale aceluiaşi vehicul, tarifarea se cumulează.  
   i) Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se impun condiţii pentru însoţire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a 
masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a masei totale înscrise în AST, rezultată în urma cântăririi, este de până la:  
   (i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă;  
   (ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă;  
   (iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă;  
   (iv) 5% inclusiv, pentru masa totală.  
   j) Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele de transport de persoane (autoturisme, microbuze, autocare, 
autobuze).  
   E. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise  
   a) Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea tarifului unitar corespunzător valorii cu care este depăşită 
dimensiunea maximă admisă.  
   b) În situaţia în care sunt depăşite cel puţin două dintre dimensiunile maxime admise, se cumulează tarifarea pentru dimensiunile care sunt 
depăşite.  
   c) AST eliberată pentru depăşirea constructivă a lungimii maxime admise este valabilă chiar dacă transportul, inclusiv încărcătura, depăşeşte 
lungimea înscrisă în AST, cu condiţia ca aceasta să se încadreze în intervalul tarifar pentru care a fost eliberată AST, indiferent de încărcătura 
transportată.  
   d) În cazul în care dimensiunile se determină cu ocazia controlului şi se constată o depăşire a dimensiunilor maxime admise cu până la 0,05 m, 
aceste transporturi sunt considerate a se încadra în limitele maxime admise.  
   F. Tarifare pentru eliberarea AST  
    Valoarea totală a tarifării în vederea eliberării AST se aplică prin cumularea tarifelor pentru eliberarea AST, pentru depăşirea masei totale sau pe 
axe şi pentru depăşirea dimensiunilor.  
  G. Recântărire şi remăsurare  
   a) Recântărirea şi remăsurarea se efectuează numai pe sensul de intrare în România, la solicitarea operatorului de transport.  
   b) Nu se efectuează recântărire sau remăsurare:  
   (i) pe reţeaua de drumuri de interes naţional din România;  
   (ii) în ACI ale CNADNR - S.A. din ptf pe sensul de ieşire din România şi de pe reţeaua de drumuri de interes naţional din România;  
   (iii) în locurile în care vehiculele sunt parcate, oprite sau staţionate pe drumurile de interes naţional din România.  
   H. Modul de efectuare a calculelor:  
   a) tariful unitar se introduce în calcul cu numărul de zecimale rezultat, fără rotunjiri;  
   b) distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate;  
   c) rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc;  
   d) tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.  
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CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI 
                                                                                                         ANEXA nr. 4 

                                                                                                         la Hotărârea nr. 135 din 21.12.2011 
 

TARIFE 
privind utilizarea suprafeţelor de teren din zona drumurilor judeţene 

 
Tarif 

unitar 
cu TVA 

Nr. 
crt. 

DOCUMENTUL 
Unitate de 

calcul 
lei 

A. Acord prealabil şi autorizaţie de amplasare şi acces la drum 
Acord prealabil de amplasare şi acces la drum     
a) persoane fizice tarif/doc. 59 

1 

b) persoane juridice tarif/doc. 245 
Autorizaţii de amplasare şi acces la drum 
a) persoane fizice tarif/doc. 59 

2 

b) persoane juridice tarif/doc. 152 
3 Prelungire acorduri prealabile şi autorizaţii de amplasare şi execuţie in zona 

drumului 
tarif/doc. 

58 

B. Tarife pentru închirierea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene 
4 Amplasare panou publicitar  lei/mp/luna 18 
5 Spaţiu cu destinaţie comerciala (chioşc, rulota, masa pentru desfacere produse        

alimentare şi nealimentare) lei/mp/luna 11 

6 Alte construcţii pe terenuri aparţinând drumurilor publice (parcări, construcţii cu      
caracter provizoriu, alte asemenea) lei/mp/luna 12 

7 Accese la diferite obiective (staţii distribuţie carburanţi, hoteluri, moteluri, depozite, 
depozite en-gros, etc.)  lei/mp/luna 11 

C. Amplasări de cabluri şi conducte 
Cabluri electrice, cabluri telefonice, TV, stâlpi de care este prins cablul aerian in lungul drumului 
8.1.Traversare aeriana lei/ml/an 5 
8.2.Subtraversare drum lei/ml/an 10 
8.3. Amplasare stilpi de sustinere 
a./ in ampriza lei/buc/an 31 
b./ in spaţiul de siguranţa lei/buc/an 24 
8.4.Amplasare cabluri subterane in lungul drumului 
a./ in ampriza lei/ml/an 10 
b./ in spaţiul de siguranţa lei/ml/an 5 

8 

8.5.Instalare in canalele tehnice ale podurilor şi pasajelor sau legate de suprastructura sau 
infrastructura acestora lei/ml/an 44 

Conducte pentru apa, canalizare, aburi şi alte produse neinflamabile, de gaze, titei şi alte produse 
inflamabile, benzi transportoare care traversează aerian drumurile, alte construcţii asemănătoare 
9.1.Traversare aeriana lei/ml/an 29 
9.2.Subtraversare drum lei/ml/an 20 
9.3. Amplasare subterana in lungul drumului  
a./ in ampriza lei/ml/an 20 
b./ in zona de siguranţa lei/ml/an 16 
9.4. Amplasare aeriana in lungul drumului 
a) in ampriza lei/ml/an 80 
b) in zona de siguranţa lei/ml/an 57 
9.5.Instalare in canalele tehnice ale podurilor şi pasajelor sau legate de suprastructura sau infrastructura acestora 
a) in canale tehnice lei/ml/an 206 

9 

b) ancorat de pod sau in alta soluţie decât canal tehnic lei/ml/an 320 

1 € = 4,3 lei 
 
   NOTĂ:  
    Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene prevăzute în prezenta anexă este 
următorul:  
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   1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona 
drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului rutier.  
   2. Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, 
accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei se face pe 
baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei 
de amplasare şi/sau de acces în zona drumului şi prin încheierea, dacă este cazul, a contractului 
aferent utilizării suprafeţei ocupate din ampriza şi zona de siguranţă.  
   3. Acordul şi autorizaţia de amplasare şi de acces la drum se emit pentru o anumită funcţie a 
obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a destinaţiei, beneficiarul este obligat să obţină 
aprobarea administratorului drumului pentru noua situaţie.  
   4. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita autorizaţie.  
   5. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care 
lucrările la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate.  
   6. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a 
drumurilor judeţene, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile judeţene sau 
alte lucrări în ampriza şi în zona de siguranţă.  
   7. Tarifele prevăzute la lit. A din tabelul de mai sus se percep şi în cazul în care se solicită 
prelungirea acordului sau a autorizaţiei.  
   8. Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din 
încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur.  
   9. Pentru spaţiile prevăzute la lit. B, poziţia 5, suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa 
obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării 
autovehiculelor în afara părţii carosabile.  
  10. Pentru accesurile la diferite obiective prevăzute la lit. B, poziţia 7, suprafaţa supusă tarifării 
reprezintă terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza şi zona de siguranţă, prin 
realizarea accesului cu racordare simplă (dacă amplasamentul este situat în localitate), a benzilor 
de accelerare şi decelerare (dacă amplasamentul este în afara localităţii), respectiv a benzii de 
stocaj pentru virare la stânga. În afara localităţii, amenajarea accesului la drumul judeţean se 
realizează conform Normativului C 173/1986 privind amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor 
drumurilor publice din afara localităţilor. Amplasamentul este în localitate atunci când este situat 
între indicatoarele rutiere de intrare şi ieşire în/din localitate.  
   - Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. B şi C nu se aplică persoanelor fizice care 
realizează accesuri la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum şi pentru instalaţiile care 
asigură utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această 
scutire nu este valabilă însă în cazul în care se schimbă destinaţia locuinţei sau garajului (de 
exemplu, transformarea în spaţiu comercial etc.) ori se amplasează în incintă construcţii cu 
caracter comercial.  
   - Tariful de utilizare a zonei drumurilor judeţene nu se aplică pentru unităţile bugetare de 
asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe).  



CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI                                  ANEXA  nr. 5 
                 la Hotărârea nr. 135 din 21.12.2011 
 
 

 

TAXE zilnice  

pentru vizitarea Muzeului  Dunării de Jos Călăraşi: 

1.Taxe vizitare muzeu (adulti)   - 4 lei 

2.Taxe vizitare muzeu (grupuri organizate)  - 2 lei 

3. Taxe vizitare muzeu ( elevi si studenti)  - 1 leu 

4.Taxa filmare      - 50lei /ora 

5.Taxa fotografiere     - 10lei/ora 

6.Tarife inchiriere sali : 

 6.1 Etnografie     - 1.000 lei/luna 

 6.2 Arheologie     - 1.000lei/luna 

 

Taxele stabilite conţin 2% taxă monumente istorice, taxă care se virează Oficiului Naţional al 

Monumentelor istorice. 

 

Taxele zilnice pentru vizitarea Muzeului Dunării de Jos Călăraşi nu se aplică : 

a) veteranilor de război;  

b) persoanelor fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat;  

c) oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului;  

d) fundaţiilor constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de 

cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;  

e) organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi 

specializate care aşigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, aşistenţă, ocrotire, activităţi de 

recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane 

vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;  

f) persoanelor prevăzute la art. 21 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) persoanelor prevăzute la art. 176 alin. (3) - (5) din Legea învăţământului, nr. 84/1995, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 h) taxă redusă grupuri de elevi/studenţi/militari – 50%; 

 i) fără taxă în noaptea muzeelor. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI                        ANEXA  nr. 6 
        la Hotărârea nr. 135 din 21.12.2011 
  

 
TAXE ŞI TARIFE 

aplicate de către Centrul Cultural Judeţean Călăraşi 
 

1. tarif de inchiriere sala de spectacole cu intreaga logistica si personal de deservire: 410 lei/ora 
in zilele lucratoare si 470 lei/ora in zilele libere si sarbatori legale; 

2. tarif de inchiriere sala de spectacol “Aurel Elefterescu” fara sistem de sonorizare: 340 lei/ora 
in zilele lucratoare si 380 lei/ora in zilele libere si sarbatori legale; 

3. tarif de inchiriere sistem de sonorizare numai cu personal de deservire: 220 lei/ora in zilele 
lucratoare si 270 lei/ora in zilele libere si sarbatori legale; 

4. tarif de inchiriere sistem de lumini numai cu personal de deservire: 140 lei/ora in zilele 
lucratoare si 210 lei/ora in zilele libere si sarbatori legale; 

5. tarif de inchiriere taraf/fanfara/estrada cu sistem de sonorizare si personal de deservire: 340 
lei/ora in zilele lucratoare si 500 lei/ora in zilele libere si sarbatori legale; 

6. tarif de inchiriere taraf/fanfara/estrada fara sistem de sonorizare: 280 lei/ora in zilele 
lucratoare si 400 lei/ora in zilele libere si sarbatori legale; 

7. tarif prestari servicii de catre ansamblul de dansuri folclorice “Baraganul” si “Baraganul 
junior”: 240lei/ora in zilele lucratoare si 310 lei/ora in zilele libere si sarbatori legale; 

8. taxa de pregatire si perfectionare a copiilor in cadrul scolii de muzica usoara “Flores 
Campi”: 5 lei/sedinta/copil (o sedinta are durata de maxim ½ ora); 

9. tarif de inchiriere sala de spectacole” Aurel Elefterescu” cu intreaga logistica si personal de 
deservire pentru fundatii, O.N.G.-uri si partide politice (in limita a 4 ore/luna): 290 lei/ora in zilele 
lucratoare si 350 lei/ora in zilele libere si sarbatori legale; 

10. tarif de inchiriere costume populare nationale: 70lei/zi/set/persoana. 

11. Tarife de inchiriere pentru activitati desfasurate in spatiile din Centrul Judetean de Cultura si 
Administratie “Barbu Stirbei”: 

Denumire spaţiu         Activitate Zile libere şi sărbători 
legale 

Zile lucrătoare 

Foaier Lansare carte, protocol 100/ora 85/ora 
Spectacole, concerte 850/ora 740/ora 
Conferinţe, şedinţe 650/ora 570/ora 

Serbări şcolare 500/ora 430/ora 

 
Sala  Barbu Ştirbei 

Repetiţii, amenajare 200/ora 170/ora 
Spectacole, concerte 400/ora 340/ora 
Conferinţe, şedinţe 350/ora 300/ora 

Serbări şcolare 150/ora 130/ora 
Repetiţii, amenajare 100/ora 85/ora 
Prezentări, expoziţii 80/zi 70/zi 

Târguri 6/zi/m.p. 5/zi/m.p. 

 
 
 

Foaier central 

Protocol 100/ora 85/ora 
Prezentări, expoziţii 50/zi 45/zi 

Târguri 5/zi/m.p. 4/zi/m.p. 
Repetiţii, amenajare 100/ora 85/ora 

Foaiere laterale (st-dr) 

Protocol 100/ora 85/ora 

 
 
 
 



CONSILIUL  JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI                                                    ANEXA nr. 7  
   la Hotărârea nr. 135 din 21.12.2011 
 
 
 

 
Tarifele pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării  

transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 
 
 
 
 

Nr. 
crt 

Denumire taxă Tarif 
 

1 Eliberarea licenţei de traseu pentru serviciul de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate speciale - pentru o cursă (tarif pentru 3 ani)         

 
390 lei 

2 Eliberarea unui duplicat al licenţei de traseu ocazionată de 
pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate (lei/bucată) 

 
350 lei 

3 Înlocuirea licenţei de traseu ocazionată de schimbarea denumirii  
operatorului de transport sau a adresei sediului social (lei/bucată)             

20% din          
tariful iniţial 

 
 
                           

Tariful pentru o prestaţie specifică aferent eliberării unui document pentru o perioadă mai mică 
de 3 ani, se stabileşte proporţional cu durata efectivă a contractului, conform formulei de calcul 
alăturată: 

 
Tariful (de la 0 la 36 luni) =  Durata efectivă a contractului (de la 0 - la 36 luni)   X tarif  pentru 36 luni 
                                                       Durata maximă a contractului (36 luni) 
 
 

 
 

Tariful pentru o prestaţie specifică se calculează prin rotunjire la 1 leu în favoarea solicitantului 
prestaţiei. 

Sumele datorate pentru operaţiunile ocazionate de dobândirea licenţelor de traseu se achită de 
către operatorii de transport interesaţi în conturile Consiliului Judeţean Calarasi deschise la Trezoreria 
Municipiului Calarasi sau la casieria Consiliului Judeţean Călăraşi. 



CONSILIUL  JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI                                                    ANEXA nr. 8 
   la Hotărârea nr. 135 din 21.12.2011 
 

 
 
 
 

Tarife pentru  prestări servicii şi distribuţie produse 
practicate de Direcţia Judeţeană de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 

Judeţului Călăraşi, in anul 2012 
 
 

   
Nr. 
crt. 

Denumirea prestatiei 
 

U.M. Tarif 
lei/u.m. 

1 Dezinsecţie cu vermorelul Dezinfecţia cu atomizorul ,,SOLO 423’’ mp 0.12 
2 Delarvizarea cu vermorelul la scările de bloc care au apă la subsol 

- manoperă 
      -    tarif complet  

mp  
0.12 
0.18  

3 Dezinsectie cu atomizorul ,,SOLO 423’’ m.p. 0.12 
4 Delarvizarea cu atomizorul ,,SOLO 423’’ la scarile blocurilor 

- manoperă 
- tarif complet 

 
mp 

 
0.11 
0.17 

5 Dezinsectie cu atomizorul”SOLO 423” cu produse de igiena publica(K-
othrine25, K-othrine15/5, fendona etc) 

mp 0.32 

6 Delarvizarea cu tractorul polaris RANGER 6X6 la scările blocurilor care au 
apă la subsol-infestare slaba 

- manoperă 
      -     tarif complet 

Scară  
 

7.48 
10.54 

7 Delarvizarea cu tractorul polaris RANGER 6X6 la scările blocurilor care au 
apă la subsol – infestare puternică  

- manoperă 
- tarif complet 

 
Scară 

 
 

7.48 
13.60 

8 Delarvizarea cu tractorul polaris RANGER 6X6 în zonele cu exces de 
umiditate din localitaţile riverane Dunării –infestare slaba 

- manoperă 
- tarif complet 

 
ha 

 

 
 

23.33 
100.00 

9 Delarvizarea cu tractorul polaris RANGER 6X6 în zonele cu exces de 
umiditate din localitaţile riverane Dunării – infestare puternică  

- manoperă 
- tarif complet 

 
 

ha 

 
 

23.33 
176.33 

10 Dezinsecţie cu aplicatorul  electric ceaţă rece ,,DYNA FOG” m.p. 
 

0.11** 

11 Dezinsecţie cu aplicatorul de ceaţă caldă ,,SWUING FOG” m.c. 0.08** 
 

12 Dezinsecţie cu tunul de ceaţă caldă ,,SILVER CLOUD” (manoperă in cazul 
produsului dizolvat în motorină) 

Ha 19.50** 

 13 Dezinsecţie cu tunul de ceaţă caldă ,,SILVER CLOUD” (manoperă )  Ha 5.00** 
14 Dezinsecţie cu generatorul de ceaţă  ,, MAXI PRO 2P’’ HA 6.00** 
15 Dezinsecţie cu MSP 300  Ha 82.00** 
16 Dezinsecţie în silozuri cu Phostoxin : - 20 g/to 

                                                             -30 g/to 
to 5.20 

7.00 
 Dezinfectia cu diferite produse dezinfectante mp 0.24 

17 Dezinfecţie mijloace transport Buc 50.00 
18 Deratizare cu alte produse raticide m.p. 0.24 
19 Deratizare in interior cu capcane cu lipici nonveninos mp 0.30 
20 Deratizare in interior cu statii de intoxicare pentru soareci mp 0.38 



21 Deratizare in interior cu statii de intoxicare pentru sobolani mp 0.58 
22 Erbicidarea zonelor de protecţie riverane şoselelor – manoperă Km 17.00 
23 Tratament chimic al pomilor cu atomizorul ,,SOLO 423” – manoperă atom. 15.00 
24 Tratamentul chimic cu MET 1200 cu transportul apei Ha 73.00 
25 Tratarea chimică a seminţelor – manoperă To 50.00 
 26 Arat cu PP 3-30 M              –supraf. sub 2 ha 

                                             -supraf. peste 2 ha 
Ha 342.00 

266.00 
27 
28 

Discuit cu GD 3,2                –supraf. sub 5 ha 
                                             -supraf. peste 5 ha 

Ha  121.00 
96.00 

29 
30 

Semănat cu SPC 8  /  SU 29- supraf. sub 5 ha 
                                             -supraf. peste 5 ha  

Ha 92.00 
71.00 

31 Deplasare utilaje la punctul de lucru Km 3.00 
32 
33 
34 

Tăierea anuală în uscat a pomilor fructiferi –formarea coroanei 
                                                                     -rarire si fructificare 
                                                                     -regenerare 

Pom 3.00 
7.00 
12.00 

35 Transportul produselor cu 2 remorci  Km 5.50 
36 Transportul produselor cu 2 remorci - stationare ora 11.00 
37 Transportul produselor cu 2 remorci – din grămada în grămadă ora 81.00 
38 Transportul  cu utilitara Km 1.54 
39 Eliberat teren de resturi vegetale cu CSU  Ha 98.00 
40 Tuns gazon / terenuri inerbate m.p. 0.29** 
41 Prelucrat solul cu motocultorul ( arat,frezat,prasit )  ora 40.00** 
42 Lucrari cu tractorul Schaffer ora 125.00 
43 Pregatirea patului germinativ cu freza Ha 414.00 
44 Comercializarea de îngrăşăminte, pesticide , seminţe si material dendrologic % 5-20 

 
**  Tarifele sunt calculate pentru conditii normale de lucru şi de mediu  
 
Notă : Tarifele nu conţin T.V.A.                                            

 
 
II. Tarife prestari servicii (utilitati) , pentru organizatiile ce isi desfasoara activitatea in 

birourile aflate in sediul din Soseaua Chiciu, D.N.3, Km.126,7  
 

Nr. 
crt. 

Denumirea prestatiei 
 

U.M. Tarif 
lei/u.m. 

1 Energie termica  Gcal 442,12 
2 Apa menajera si canalizare mc 2,001 

 
Notă : Tarifele nu conţin T.V.A.                                            
 

 
III. Tarife percepute pentru parcare autoturisme 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea prestatiei 
 

U.M. Tarif 
lei/u.m. 

1 Aferente spatiului de parcare din incinta Centrului de 
Afaceri Calarasi şi Policlinica nr.2 Călăraşi 

Lei / ora / loc de parcare 
Lei / luna / loc de parcare 
Lei / an / loc de parcare 

1.60  
16.00  
160.00  

2 Aferente spatiului de parcare din incinta Centrului 
judetean de Cultura si Administratie Publica ,,Barbu 
Stirbei”  

Lei / ora / loc de parcare 
Lei / luna / loc de parcare 
Lei / an / loc de parcare 

2.20  
22.00  
220.00  

 
Notă : Tarifele nu conţin T.V.A.                                            

 



III. Tarife percepute pentru închirierea unor spaţii aparţinând patrimoniului judeţului 
Călăraşi  

 
Nr. 
crt. 

Denumirea prestatiei 
 

U.M. Tarif 
lei/u.m. 

1 Sala de conferinte a Consiliului Judetean Calarasi Lei / ora  242.00   
2 Sala de conferinte a Consiliului Judetean Calarasi, inchiriata de 

institutii de cultura, invatamint, sanatate si institutii publice cu 
activitate in judetul Calarasi 

 
Lei / ora 

120.00  

3 Sala de conferinte a Consiliului Judetean Calarasi, inchiriata de 
fundatii, ONG-uri si partide politice 

Lei / ora 60.52 

4 Sala mica sedinta Consiliul Judetean  Lei / ora 60.52 
5 Sala sedinta parter Consiliul Judetean Lei / ora 86.00 
6 Terenul reprezentind platoul din fata Centrului Judetean de 

Cultura si Administratie Publica ,,Barbu Stirbei”, inchiriat pentru 
organizarea de activitati 

 
Lei / mp/zi  

 
2.00 

7 Teren Policlinica nr.2 Calarasi  Lei / mp / luna  2.00 
8 Teren Danubius Parc Lei / mp / luna 0.0011 
9 Sala de conferinte a Centrului de Afaceri Lei / ora 

Lei/ora/zi 
Lei/ora/sapt. 
Lei/ora/luna 

 

280.00 
210.00 
140.00 
130.00 

 
10 Spatiul expozitional din holul Centrului de Afaceri , holul şi 

foaierul Consiliului Judetean Calarasi 
Lei / mp/zi 
    
Lei/mp/zi/sapt. 
Lei/mp/zi/luna 

45.00 
 

30.00 
22.00 

11 Biroul Administrativ al Centrului de Afaceri  Lei / zi 
Lei/zi/sapt. 
Lei/zi/luna 

100.00 
75.00 
50.00 

12 Utilizarea platformei exterioare a Centrului de Afaceri pentru 
organizarea de activitati 

Lei / mp/zi 
Lei/mp/sapt. 
Lei/mp/luna 

0.75 
0.60 
0.50 

 
13 Spatii pentru depozitare – Centrul Calarasi, Prel.Dobrogei, nr.16 Lei / luna / mp  2.70 
14 Spatii pentru depozitare – Centrul Lehliu Lei / luna / mp 2.50 
15 Spatii pentru depozitare – Centrul Fundulea  Lei / luna / mp 2.50 
16 Teren incinta spatii de depozitare Centrul Lehliu si Fundulea Lei / luna / mp 0,30 
17 Spatii birouri sediu Chiciu (sos. Chiciului, DN3, Km.126,7) 

Nota: pentru O.N.G.-uri se aplică o reducere de 30% a tarifului 
Lei / luna / mp 15 

18 Teren incinta sediu Chiciu (sos. Chiciului, DN3, Km.126,7) Lei / luna / mp 0,75 
 

Notă : Tarifele nu conţin T.V.A.                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONSILIUL  JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI                                          ANEXA nr. 9 
      la Hotărârea nr. 135 din 21.12.2011 

 
 
 
 

TAXE ŞI TARIFE 
practicate de Camera Agricola a Judetului Calarasi 

 
 
 
 
 
 
Nr. crt. Denumire prestatie Tarife 
1. Organizarea de targuri/expozitii de animale si produse 

agroalimentare 
150 lei/ participant 

2. Organizarea de loturi demonstrative cu firme furnizoare de 
imputuri 

100 lei/ participant 

3. Popularizarea si promovarea de produse si tehnologii prin 
mass-media 

100 lei/ participant 

4. Elaborarea si multiplicarea de materiale informationale 6 lei/ pagina 
5. Multiplicarea de documente 0.10 lei/ pagina A4 

0.20 lei/ pagina A3 
5 lei/ C.D. 

6. Elaborarea de proiecte pentru accesarea de fonduri 
comunitare (Masurile : 121, 312, 123, 141, 112, 142) 

Intre 1,5% si 3 % din 
valoarea proiectului 

7.  Organizarea de cursuri de calificare profesionala 350 lei/ cursant 
 


	Hotararea 135 taxe  si tarife 2012
	Anexa 1 2012
	Anexa 2 2012
	Denumire formular
	Cerere pentru eliberare certificat urbanism

	Anexa 3 modificata
	Anexa 4 modificata
	Anexa 5 2012
	Anexa 6 2012
	TAXE ŞI TARIFE

	Anexa 7 2012
	anexa 8 2012 modificata
	anexa 9 2012
	TAXE ŞI TARIFE


