ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea si completarea Anexei nr. 7 la Hotararea nr. 261/2018
privind aprobarea taxelor şi tarifelor, din competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi,
pentru anul 2019
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 31.10.2019,
Având în vedere:
- raportul Directiei Economice, inregistrat sub nr. 14617 din 26.08.2019;
- avizul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- memoriul justificativ al Directiei de Urbanism - Compartimentul Transport Public Judeţean,
înregistrat sub nr. 14457 din 21.08.2019;
- prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2), 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. 2 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. k) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011
privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 19 alin. (3) din Ordinul comun al ministrului transporturilor şi al ministrului
dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1158/2336/2019 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transportului
rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judetean;
- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
- prevederile art. 87 alin. (3), art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă completarea Anexei nr. 7 la Hotărârea nr. 261 din 20.12.2018 privind
aprobarea taxelor şi tarifelor, din competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru anul 2019, cu
modificarile si completarile ulterioare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexa nr. 7 la Hotărârea nr. 261/2018
privind aprobarea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru anul
2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se înlocuieşte cu Anexa prezentei.
Art. 3. – Direcţia Economică şi Directia de Urbanism, prin Compartimentul Transport Public
Judeţean, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor
Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

Nr. 173
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 31.10.2019
Întocmit, redactat,
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Paraschiva MURESANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Emil MUŞAT

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
ANEXA
la Hotărârea nr. 173 din 31.10.2019

Tarife pentru prestaţiile specific
realizate de către Compartimentul Transport Public Jude țean,
în domeniul transportului rutier contra cost de persoane
prin servicii regulate la nivel judeţean

Nr.

Prestaţia specifică

Tarife

crt
.
Eliberarea licenţei de traseu judeţean pentru
1.

autovehiculele active necesare efectuării

42 lei

traseului, pentru o cursă (tarif pentru un an)
Înlocuirea licenţei de traseu judeţean ocazionată
2.

de pierderea, sustragerea ori deteriorarea celei

117 lei

eliberate (tarif pentru o bucată)

Notă: tariful pentru o prestaţie specifică, aferent eliberării licenţei de
traseu pentru o perioadă diferită de cea prevăzută în prezentul tabel, se
stabileşte ca multiplu lunar al tarifului perceput pentru un an.
Sumele datorate pentru operaţiunile ocazionate de dobândirea
licenţelor de traseu se achită de către operatorii de transport interesaţi în
conturile Consiliului Judeţean Călăraşi deschise la Trezoreria Municipiului
Călăraşi sau la caseria Consiliului Judeţean Călăraşi.

PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

Întocmit, redactat,
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Paraschiva MURESANU

