ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxelor şi tarifelor, din competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi,
pentru anul 2020
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 23.12.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcției Economice, înregistrat sub nr. 18152 din 28.10.2019;
- avizul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- răspunsul Direcției de Urbanism la adresa Directiei Economice nr. 16660 din 30.09.2019;
- răspunsul Direcției Tehnice la adresa Direcției Economice nr. 16660 din 30.09.2019;
- adresa Muzeului Dunării de Jos Călăraşi nr. 1020 din 07.10.2019, înregistrată la Consiliul
Județean Călărași sub nr. 17175 din 07.10.2019;
- adresa Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi nr. 2711 din 15.10.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 17694/16661 din 17.10.2019;
- adresa Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Călăraşi, nr. 1459 din 15.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 17555 din
15.10.2019;
- adresa Directiei Comunitare de Evidenta a Persoanelor a Judeţului Călăraşi, nr. 2860 din
23.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 17962 din 23.10.2019;
- prevederile art. 474, art. 476 alin. (1), art. 486 alin. (1) si alin. (5), art. 487 si art. 494 alin.
(6) din Codul Fiscal din 2015, adoptat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
- 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. 7 alin. (18), (19), art. 13, art. 37 alin. (3), art. 42 alin. (2) şi art. 45 alin. (1 1)
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 ministrului dezvoltării
regionale şi locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările 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) şi alin. (3) din Normele de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 41, art. 47 alin. (7), (9) şi (10) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 4, art. 7, art. 10, art. 14, art. 16 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 ministrului transporturilor nr. 1236/2018, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Anexelor nr. 1 şi nr. 6 ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 1836/2018
pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere - S.A.;
- 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 și completările
ulterioare;

- prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de
cultură, la nivel naţional, al pensionarilor care au activat minimum 10 ani în domeniul culturalartistic, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 21 alin. (3) si alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 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. 14, alin. (6) din Ordonanta de Urgenta nr.97/2005 privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- 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), (3) lit. c) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă taxele şi tarifele din competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi,
pentru anul 2020, stabilite în sume fixe, conform Anexelor nr. 1 - 10 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, respectiv 01.01.2020, se abrogă
Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 261/2018 privind aprobarea taxelor şi tarifelor din
competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru anul 2019.
Art. 3. – Direcţia Economică, Direcţia Tehnică şi Direcția de Urbanism din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, Directia Comunitara de Evidenta a Persoanelor a
Judeţului Călăraşi, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi
şi Direcţia Judeţeană de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi 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 ILIUTA

Nr. 213
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 23.12.2019

Întocmit, redactat:
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Paraschiva MURESANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Emil MUSAT

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

ANEXA nr. 1
la Hotărârea nr. 213 din 23.12.2019

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor 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
5,00
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.
14,0 + 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 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.
3. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism, autoriza ției de construire/desființare, avizului de
oportunitate și avizului pentru P.U.Z. de către structura de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi
este de 15,00 lei.
4. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire –anexă
este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menționate la
punctul 4 este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.
6. Pentru taxele prevăzute la punctul 4 şi 5 stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de
construcţie se aplică următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită
autorizația şi se plăteşte înainte de emiterea autorizației;
b) pentru taxa prevăzută la punctul 4, valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât
valoarea impozabilă a clădirii;
c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la
care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind
valoarea lucrărilor de construcţie la structura de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi;
d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de
construcţii, structura de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi are obligaţia de a stabili taxa
datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care structura de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Călăraşi a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către
persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de structura de specialitate
din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi.
7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a unei construcţii este de 0,1%
din valoarea impozabilă a acesteia, aferentă părții desființate.
8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și
prospectare a terenurilor: 7,00 lei pentru fiecare m.p. de teren afectat de foraj sau excava ție. În termen de 30
de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa
efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă
anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.
9. 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.

10. 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.
11. 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 spaţiile publice este de 8,00 lei pentru fiecare
m.p. de suprafaţă ocupată de construcţie.
12. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de 13,00 lei
pentru fiecare racord.
13. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deţinute de Consiliul Judeţean Călăraşi este de 32,00 lei..
14. Taxe pentru eliberare acte în regim de urgență (48 de ore):
– 150,00 lei/act pentru certificate de urbanism;
– 200,00 lei/act pentru autorizații de construire.
15. Taxa pentru emiterea autorizatiilor de construire in regim de urgenta de 7 zile - 400 lei.
Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:
a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau
văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din Decretullege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii-anexă;
d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea
infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional, judeţean
sau local;
f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie
publică;
g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;
h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie sau o
unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului
Tineretului şi Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie înfiinţată
prin testament, constituită 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;
j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie care
are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire,
îngrijire socială şi medicală, asistenţă, 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;
k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.
Emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de intervenţie în primă
urgenţă pentru punerea în siguranţă a construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor aferente, care prezintă
pericol public, indiferent de destinaţie, precum şi a lucrărilor la lăcaşuri de cult ori la monumente istorice
clasate ori aflate în curs de clasare, indiferent de proprietar, cu excepţia celor în care se desfăşoară activităţi
comerciale, este scutită de taxa de autorizare.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

ANEXA nr. 2
la Hotărârea nr. 213 din 23.12.2019

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. 82 alin. (4)
din Normele de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
aprobate prin Ordinul nr. 839/2009 Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cu modificările
ulterioare.
Nr
Denumire formular
.
crt
.
1
Cerere pentru eliberare certificat urbanism
2
Cerere pentru prelungire valabilitate certificat urbanism
3
Cerere pentru emiterea autorizaţiei de
construire/desfiinţare
4
Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de
construire/desfiinţare
5
Cerere pentru aviz prealabil de oportunitate
6
Formular pentru anunţ începere lucrare la Consiliul
Judeţean
7
Formular pentru anunţ începere lucrări la Inspectoratul
în Construcţii Călăraşi
8
Formular cu model panou de identificare a investiţiei
9
10

Formular pentru obţinere aviz Primărie
Declaraţie pentru valoarea finală a investiţiei

11
12

Formular pentru Certificat de urbanism C.U.
Formular pentru autorizaţie de construire/desfiinţare
AC
Formular pentru emitere aviz serviciu specialitate al
Cons.Jud. în vederea emiterii certificatelor de urbanism
de către Primăriile care nu au arhitect şef.
Formular pentru emitere aviz serviciu specialitate în
vederea emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare
de către Primăriile care nu au arhitect şef.
Formular pentru comunicarea privind încheierea
execuției lucrărilor la Consiliul Județean
Formular pentru comunicarea privind încheierea
execuției lucrărilor la Inspectoratul în Construcţii
Călăraşi

13
14
15
16

Cod

Nr.
pag

Tarif
(lei/pagină)

F.1
F.7
F.8

2
1
6

1,00
1,00
1,00

F.12

1

1,00

F.13

1
1

1,00
1,00

F.14

1

1,00

Anexa
8
F.2
Model
ITL –
068
F.6
F.11

1

1,00

1
1

1,00
1,00

4
3

1,00
1,00

F.5

1

1,00

F.10

1

1,00

F 15

1

1,00

F 16

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.
494 alin. (6) din Codul Fiscal din 2015 adoptat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările 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
Nota: 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 – 24 ore
19 lei/act
c) precizări în scris
2 lei + 1 leu / pagina scrisă
d) multiplicări xerox formulare, chitanţe, avize, acte, alte documente
1 leu/ex. (pagină A4)
2 lei/ex.(A4 fata/verso)
1 leu/ex. (pagină A3)
2 lei/ex (A3 fata/verso)
e) multiplicări planşe desenate:
Format
A0 (841x1140)
12 lei/exemplar
A1 (594x841)
6 lei/exemplar

PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

ANEXA nr. 3
la Hotărârea nr. 213 din 23.12.2019

TARIFE SUPLIMENTARE
de utilizarea drumurilor de interes judeţean
Nr.
crt.

Denumire tarif

1.1. Emitere AST în
limitele de
competenţă; include
traseu, condiţii de
parcurs şi cost

în regim normal, la
mai mult de două
zile lucrătoare de la
data înregistrării la
Consiliul Judeţean
Călăraşi.
1.2.
în regim de urgenţă,
în mai puţin de două
zile lucrătoare de la
data înregistrării la
Consiliul Judeţean
Călăraşi.
2. Estimare; include condiţii de parcurs,
distanţă şi cost; nu include traseu
3. Depăşirea masei totale maxime admise,
indiferent de tipul suspensiilor, numărul de
axe sau de roţi
4 Depăşirea masei
maxime admise pe
axă, indiferent de
numărul de roţi
4.1.
axă simplă

4.2.

axă dublă

4.3.

axă triplă

Tarif unitar, cu TVA
[euro]
tarif/document 20% din valoarea totală a tarifelor de
depăşire, dar nu mai puţin de 10 euro
Unitate de
calcul

tarif/document tariful de la pct. 1.1 multiplicat cu 1,5

tarif/estimare

50

tarif x distanţă

0,02*(G-mma/2)

tarif x distanţă

Suspensii
pneumatice sau
echivalente

Alte suspensii decât
cele pneumatice sau
echivalente

(((G-mma)
1,50*(((G-mma)
^2)*((G-mma) ^2)*((G-mma)+2,9)
+2,9) ^2)/100
^2)/100
(((G-mma)+0,3)
1,50*(((G-mma)
^2)*(2/((G-mma) +0,3) ^2)*(2/((G+10))
mma)+10))
(((G-mma)+0,2)
1,50*(((G-mma)
^2)*(2/((G-mma) +0,2) ^2)*(2/((G+10))
mma)+10))

5.1. Depăşirea
lungime
5.2. dimensiunilor
lăţime
maxime admise
5.3.
înălţime
6. Recântărire sau remăsurare, la solicitarea
utilizatorului

tarif x distanţă

tarif/operaţie

(0,12^2*((L-Lma)+1) ^2)/10
0,23^2*((l-lma)+1) ^2
0,23^2*((h-hma)+1) ^2
50,00

Legendă:
G = masă reală, exprimată în tone, constatată din documente sau prin cântărire.
mma = masă maximă admisă în circulaţie pe drumurile publice, exprimată în tone.
L = lungimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.
l = lăţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.
h = înălţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.
Lma = lungimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.
lma = lăţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.
hma = înălţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.
AST - autorizaţie specială de transport.
Prin semnul "^" se înţelege ridicare la putere.
Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean
A. Masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
B. Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean:
1. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile
Ministerului Apărării Naţionale;
2. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile
subordonate Ministerului Afacerilor Interne;
3. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de către subunităţile
acesteia;
4. transporturile efectuate cu vehicule rutiere specializate deţinute sau utilizate în baza unui drept legal
în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;
5. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal 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;
6. vehiculele rutiere 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;
7. vehiculele rutiere care efectuează transporturi funerare;
8. vehiculele rutiere care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare
în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;
9. vehicule rutiere specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul acestora, care
participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de urgenţă, calamitate, dezastre naturale, cauzate de
fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod
portocaliu sau roşu.
C. Autorizaţia specială de transport se eliberează şi în cazul transporturilor exceptate de la plata
tarifelor suplimentare de utilizare. În acest caz nu se va percepe tariful de eliberare prevăzut la pct. 1.11.2 din tabelul de mai sus.
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D. Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă sunt transportate având demontate părţi
componente.
E. La eliberarea autorizaţiilor speciale de transport se vor lua în considerare şi măsurătorile efectuate
pe reţeaua internă de drumuri de interes judeţean de organele cu atribuţii de control al transporturilor
rutiere.
F. Tarifare pentru eliberarea documentelor prevăzute la pct. 1.1-3 din tabelul de mai sus:
1. Tarifarea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, prevăzută la pct. 1.1-1.2 din tabelul de
mai sus, se efectuează pentru fiecare document.
2. Tarifarea pentru estimare, prevăzută la pct. 2 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare
document eliberat, fără a se specifica traseul ce urmează a fi parcurs; totodată se va menţiona
obligativitatea întocmirii proiectelor de transport, dacă este cazul.
G. Tarifare pentru depăşirea masei maxime admise (totală sau pe axe) prevăzute la pct. 3-4.3 din
tabelul de mai sus:
1. 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.
2. Tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul
3. În situaţia în care cel puţin două vehicule rutiere sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui
transport, clasificarea axelor din punctul de vedere al distanţei dintre axe se efectuează pentru fiecare
vehicul separat, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul rutier.
4. În situaţia în care două sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul după altul, clasificarea
axelor din punctul de vedere al distanţei dintre axe se efectuează continuu, începând din partea din faţă
a primului vehicul rutier, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul rutier.
5. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea relaţiei de
calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre masa reală pe fiecare axă şi masa
maxim admisă pe axă, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă.
6. Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul rutier,
tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe
(simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe.
7. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axă 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.
8. În cazul vehiculelor rutiere 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 rutier spre spatele acestuia.
9. În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale
aceluiaşi vehicul rutier, tarifarea se cumulează.
10. Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează autorizaţie specială de transport 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 autorizaţia specială de transport, 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.
11. Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele rutiere de
transport persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze).
H. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise prevăzute la pct. 5.1-5.3 din tabelul de
mai sus:
1. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea relaţiei de
calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre dimensiunea reală şi dimensiunea
maxim admisă; în agenţiile de control şi încasare dimensiunile reale se constată prin măsurare.
2. În situaţia în care sunt depăşite mai multe dimensiuni maxime admise, tarifarea se cumulează.
3. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a lungimii
maxime admise sau a lungimii înscrise în autorizaţia specială de transport cu cel mult 0,10 m, cu cel
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mult 0,05 m a lăţimii maxime admise sau a lăţimii înscrise în autorizaţia specială de transport şi/sau cu
cel mult 0,01 m a înălţimii maxime admise sau a înălţimii înscrise în autorizaţia specială de transport, se
consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise.
4. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a înălţimii
maxime admise sau a înălţimii înscrise în autorizaţia specială de transport mai mare de 0,01 m, dar nu
mai mult de 0,05 m, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise, dar se
eliberează autorizaţie specială de transport, fără plata tarifelor suplimentare pentru traseul ce urmează a
fi parcurs.
I. Recântărire şi remăsurare, prevăzute la pct. 6 din tabelul de mai sus:
1. Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile de interes
judeţean.
2. Dacă se realizează o descărcare parţială de marfă, aceasta trebuie să rezulte din documentele de
transport.
J. Tarifarea autorizaţiei speciale de transport:
1. Valoarea totală a tarifării în vederea eliberării autorizaţiei speciale de transport se determină prin
cumularea tarifelor pentru eliberare cu cele pentru depăşirea masei totale sau pe axe şi cu cele pentru
depăşirea dimensiunilor.
2. În cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 90 de zile, valoarea totală
a tarifării calculată conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,50.
3. În cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 12 luni, valoarea totală a
tarifării calculată conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,20.
K. Modul de efectuare a calculelor:
1. Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale sau aşa cum sunt ele
afişate de aparatele de măsurat.
2. Valorile dimensiunilor se introduc în calcule exprimate în metri, cu două zecimale.
3. Tariful unitar se introduce în calcule cu 4 zecimale.
4. Distanţa de parcurs se introduce în calcule exprimată în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în
plus la unitate.
5. Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc.
6. Tariful final rezultat, care se achită în altă monedă decât în euro, se calculează la cursul de schimb
valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului anterior, comunicat de Banca Centrală Europeană.
7. Tariful final rezultat se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.
L. După efectuarea plăţii, solicitantul poate cere anularea autorizaţiei speciale de transport şi
restituirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean, după cum urmează:
1. La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizaţia specială de transport nu a fost ridicată de la
emitent sau dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la
emitent, înainte de începerea termenului de valabilitate al autorizaţiei.
2. La cererea scrisă a solicitantului însoţită de documente doveditoare, în cazuri justificate (fenomene
meteo periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roşu, anularea comenzii/contractului de
transport etc.), dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la
emitent în termen de cel mult 3 zile de la începerea perioadei de valabilitate a autorizaţiei.
3. În toate cazurile emitentul va reţine tarifele de emitere prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din tabel, după
caz.
M. În cazul în care se constată circulaţia cu mase şi/sau dimensiuni mai mici decât cele înscrise în
autorizaţia specială de transport, aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul autorizat. În acest caz,
tarifele suplimentare de utilizare a reţelei de drumuri judeţene nu se restituie.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
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CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

ANEXA nr. 4
la Hotărârea nr. 213 din23.12.2019

TARIFE
privind utilizarea suprafeţelor de teren din zona drumurilor judeţene
Nr.
crt.

A.

DOCUMENTUL

Unitate
de calcul

Tarif Unitar
(lei)

Acord prealabil şi autorizatie de amplasare şi acces la drum

1. Acord prealabil de amplasare şi acces la drum
a) persoane fizice
tarif/doc.
72
b) persoane juridice
tarif/doc.
295
2 Autorizatii de amplasare şi acces la drum
a) persoane fizice
tarif/doc.
72
b) persoane juridice
tarif/doc.
182
tarif/doc.
70
3 Prelungire acorduri prealabile şi autorizatii de amplasare şi
executie in zona drumului
B. Tarife pentru inchirierea suprafetelor din zona drumurilor judetene
lei/mp/an
22
4 Amplasare panou publicitar
lei/mp/an
13
5 Spatiu cu destinatie comerciala (chiosc, rulota, masa pentru
desfacere produse alimentare şi nealimentare)
lei/mp/an
15
6 Alte constructii pe terenuri apartinand drumurilor publice
(parcari, constructii cu caracter provizoriu, alte asemenea)
lei/mp/an
13
7 Accese la diferite obiective (statii distributie carburanti,
hoteluri, moteluri, depozite, depozite en-gros, etc.)
C. Amplasari de cabluri şi conducte
8 Cabluri electrice, cabluri telefonice, TV, stalpi de care este prins cablul aerian in lungul drumului
8.1.Traversare aeriana
lei/ml/an
5
8.2.Subtraversare drum
lei/ml/an
12
8.3. Amplasare cabluri aeriene în lungul drumului
lei/ml/an
2
8.4.Amplasarea stalpi de sustinere
a./ in ampriza
lei/buc/an
37
b./ in spatiul de siguranta
lei/buc/an
29
8.5.Amplasare cabluri subterane in lungul drumului
a./ in ampriza
lei/ml/an
12
b./ in spatiul de şiguranta
lei/ml/an
5
8.6.Instalare in canalele tehnice ale podurilor şi pasajelor sau
lei/ml/an
53
legate de suprastructura sau infrastructura acestora
9 Conducte pentru apa, canalizare, aburi şi alte produse neinflamabile, de gaze, titei şi alte produse inflamabile,
benzi transportoare care traverseaza aerian drumurile, alte constructii asemanatoare
9.1.Traversare aeriana
lei/ml/an
35
9.2.Subtraversare drum
lei/ml/an
24
9.3.Amplasare subterana lungul drumului
a./ in ampriza
lei/ml/an
24
b./ in zona de siguranta
lei/ml/an
19
9.4.Amplasare aeriana in lungul drumului
a) in ampriza
lei/ml/an
95
b) in zona de siguranta
lei/ml/an
69
9.5.Instalare in canalele tehnice ale podurilor şi pasajelor sau legate de suprastructura sau infrastructura acestora
a) in canale tehnice
lei/ml/an
249
b) ancorat de pod sau in alta solutie decat canal tehnic
lei/ml/an
386

NOTĂ:
Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene prevăzute în prezenta anexă
este următorul:
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).
- Tariful de utilizare a zonei drumurilor judeţene nu se aplică pentru lucrările aferente Proiectului
„ Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin
utilizarea fondurilor structurale ”, implementat de Ministerul pentru Societatea Informațională.
- Tariful de utilizare a zonei drumurilor judeţene nu se aplică pentru servicii de utilitate publică
(disribuție de energie electrică, gaze naturale, alimentare cu apă, canalizare, televiziune și internet)
- Construcțiile sau instalațiile temporare ale Ministerului Apărării Naționale, care au caracter de
urgență, se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmâd ca acest accept să se obțină
ulterior, în cazul în care construcțiile sau instalațiile nu se demontează într-un termen stabilit de
comun acord cu administratorului drumului.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

ANEXA nr. 5
la Hotărârea nr. 213 din 23.12.2019
TAXE

pentru vizitarea Muzeului Dunării de Jos Călăraşi (valabile pentru toate sec țiile Muzeului)
în anul 2020
În conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Judeţean
Călăraşi adoptă hotărâri privind cuantumul taxelor locale practicate de către instituţiile de sub autoritatea sa.
Muzeul Dunării de Jos Călăraşi este o unitate de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean
Călăraşi, finanţată din venituri proprii şi subvenţie de la bugetul local. Având la baza Ordonanţa de urgenţă nr.
9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură cu modificările ulterioare,
Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare ulterioare, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi
practică o serie de taxe, preţuri şi tarife pe care le supunem analizei şi aprobării.
I.

Program de vizitare:

Marti - Duminică
9-17
octombrie –aprilie

Marti -Duminică
10-18
mai –septembrie

II.

Taxe de vizitare
2019
1. Taxă vizitare muzeu adulţi- 4 lei ;
2. Taxă redusă pentru grupuri-2 lei ;
3. Taxă elevi şi studenţi - 1 leu ;
4. Taxă filmare 50 lei /h ;
5. Taxă fotografiere 10 lei/ h ;
6. Tarif închiriere săli :
-Etnografie 500 lei / lună ;
-Arheologie 500 lei / lună ;

2020
1. Taxă vizitare muzeu adulţi- 4 lei ;
2. Taxă redusă pentru grupuri-2 lei
3. Taxă elevi şi studenţi - 1 leu ;
4. Taxă filmare 50 lei /h ;
5. Taxă fotografiere 10 lei/ h ;
6. Tarif închiriere săli :
- Etnografie 100 lei / oră ;
- Arheologie 100 lei / oră ;
7. Taxă participare atelier de lucru
- adult 4 lei ;
- copil 2 lei;
Taxele stabilite contin 2% taxă monumente istorice, taxă care se vireaza Oficiului Naţional al Munumentelor
istorice conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
Taxele sunt valabile pentru toate Secţiile Muzeului Dunării de Jos Călăraşi (Secţia Arheologie, Artă- Etnografie,
Tezaur).
Scutiri de taxe zilnice pentru vizitarea Muzeului Dunării de Jos Călăraşi :
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 dictatură instaurata cu începere de la 6 martie 1945,
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat ;
c) oricarei instituţii sau unităti care functionează sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării
şi Tineretului ;
d) fundaţiilor constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvoltă şi ajută instituţile 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 unitaţi
specialitate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare,
reabilitare şi reinsertie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi
pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii ;
f) taxă redusă grupuri de elevi/studenti/militari- 75%
g) fara taxă în noaptea muzeelor ;
h) specialiştii şi pensionării din muzee ;
i) grupuri de specialişti din afara ţării;
j) persoane prevăzute în contractele de colaborare încheiate între Muzeul Dunării de Jos Călăraşi şi
ale instituţii şi societăti comerciale ;
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III.

Nr. crt

Preţurile de vânzare al tipăriturilor proprii practicate prin magazinele
proprii şi în relaţiile cu terţii
Anul

Denumire

tipăririi

Preţ de vânzare Preţ de vânzare
2019

2020

1.

1986

Anuar vol.II – Cultură şi Civilizaţie
la Dunărea de Jos

3

3

2.

1987

Anuar vol.III –IV Cultură şi
Civilizaţie la Dunărea de Jos

3

3

3.

1988-

Anuar vol.V- VII Cultură şi
Civilizaţie la Dunărea de Jos

3

3

1989
4.

1990

Anuar vol.VIII Cultură şi Civilizaţie
la Dunărea de Jos

3

3

5.

1991

Anuar vol.IX Cultură şi Civilizaţie
la Dunărea de Jos

3

3

6.

1993

Anuar vol.X-Culture et Civilisation
au Bas Danube

3

3

7.

1993

Anuar vol.XI- Oameni şi
Cioburi(Vladimir Dumitrescu)

3

3

8.

1994

Anuar vol.XII- Recenzii şi Discuţii
Arheologice

3

3

9.

1995

Anuar vol.XIII-XIV Cultură şi
Civilizaţie la Dunărea de Jos

3

3

10.

1996

Asezări din zona Căscioarele –
Greaca - Prundu(Anuar)

3

3

11.

1997

Imaginar şi Imagine în Dacia
Preromană(Anuar)

5

5

12.

1997

Anuar vol.XV-Prehistorie Du Bas
Danube

7

7

13.

2001

Anuar vol.XVI-XVII Cultură şi
Civilizaţie la Dunărea de Jos

13

13

14.

2001

Anuar vol.XVIII- Cultură şi
Civilizatie la Dunărea de Jos

11

11

15.

2002

Anuar vol.XIX – In memoriam
Vladimir Dumitrescu

21

21

16.

2003

Anuar vol.XX- Neoliticul Mijlociu
la Dunărea de Jos

21

21

17.

2004

Prinos lui Petre Diaconu la 80 de
ani(Anuar)

42

42

18.

2004

Anuar vol.XXI- Mai avem nevoie

18

18

2

Nr. crt

Anul

Denumire

Preţ de vânzare Preţ de vânzare

tipăririi

2019

2020

de artă?
19.

2005

Anuar vol.XXII- In Honorem Silvia
Marinescu Bâlcu

51

51

2006

Catalogul Colecţiilor de Artă

36

36

20.

Vol. XXIII

21.

2008

Anuar vol.XXIV-Cultură şi
Civilizaţie la Dunărea de Jos

34

34

22.

2008

Anuar vol.XXV

24

24

23.

2008

Anuar vol.XXVI-Cultură şi
Civilizaţie la Dunărea de Jos NUMISMATICĂ

21

21

24.

2009

Anuar CCDJ vol. XXVII

16

16

25.

2011

Anuar CCDJ vol. XXVIII

22

22

26.

-

Păcuiul Lui Soare(pliant)

3

3

27.

2007

Artă şi Magie în Oglindă(pliant)

4

4

Pliant ''Civilizaţia Romană la
Dunărea de Jos- Durostorum''

3

3

28.

2007

29.

-

Program ''Nică Petre''(pliant)

4

4

30.

-

Pliante

2

2

31.

-

Vederi diferite

1

1

-

Program ''Locuri Sacre la Dunărea
de Jos şi în Carpaţi

2

2

33.

-

Program ''Contrast''

3

3

34.

2016

Anuar CCDJ vol. XXIX

35

35

32.

SUVENIRURI
Nr.
crt.

Denumire produs

Preţ vânzare

Preţ vânzare

2018

2019

1

Magnet

4

4

2

Breloc

3

3

3

Cană ceramică suvenir

10

10

4

Set suport plastic

17

17

3

REPLICI STATUETE ŞI REPLICI MONEDE
Nr.crt Denumire

Preţ vânzare
2019

Preţ vânzare
2020

1

STATUETE FEMININE TIP
GUMELNIŢA

9

9

2

STATUETE FEMININE TIP
HAMANGIA

9

9

3

PROTOMA 1

9

9

4

PROTOMA 2

5

5

5

REPLICI MONEDE

5

5

IV Tarif supraveghere arheologică;
1. Diagnostic arheologic pentru obiective complexe:100 lei/ha, la care se adaugă:
a) Operaţiile de spălare, marcare şi ambalare a materialelor arheologice 20 lei / ora
b) Operaţiile de conservare, completare sau restaurare a materialelor arheologice 25 lei / ora
c) Operaţiile de clasificare, înventariere, studiere a materialelor arheologice, încadrarea cronologic a
descoperirilor, documentare ştiinţific, consultanţă de specialitate 50 lei / ora
d) Fotografierea materialelor arheologice, a săpăturilor de specialitate şi prelucrarea imaginilor 20
lei / ora
e) Desenarea obiectelor şi materialelor descoperite, pentru releveele săpturilor executate 20 lei /
ora.
2. Diagnostic arheologic pentru obiective simple, persoane fizice, juridice - 450 lei/zi
a. Supraveghere arheologică
a.1 Supraveghere pentru obiective simple, care impun deplasarea în oraş Tarif pentru 1 zi - 400 lei;
a.2 Supraveghere pentru obiective simple, care impun deplasarea în oraş Tarif pentru 1/2 zi - 200
lei;
a.3 Supravegherea arheologică pentru obiective complexe pe raza judeţului Călăraşi – 450 lei/zi, la
care se adăug
a.2.Operaţiile de splăre, marcare şi ambalare a materialelor arheologice 20 lei / ora
a.3. Operaţiile de conservare, completare sau restaurare a materialelor arheologice 25 lei / ora
a.4. Operaţiile de clasificare, inventariere, studiere a materialelor arheologice, încadrarea cronologic
a descoperirilor, documentare ştiinţific, consultanţă de specialitate 50 lei / ora
a.5. Fotografierea materialelor arheologice, a săpăturilor de specialitate şi prelucrarea imaginilor 20
lei / ora
a.6. Desenarea obiectelor şi materialelor descoperite, pentru releveele săpăturilor executate 20 lei /
ora
b. Descărcarea de sarcina arheologica 450 lei/zi, la care se adaugă:
1.Operaţiile de spălare, marcare şi ambalare a materialelor arheologice 20 lei / ora
2. Operaţiile de conservare, completare sau restaurare a materialelor arheologice 25 lei / ora
3. Operaţiile de clasificare, inventariere, studiere a materialelor arheologice, încadrarea cronologică
a descoperirilor, documentare ştiinţifică, consultanţă de specialitate 50 lei / ora
4. Fotografierea materialelor arheologice, a săpăturilor de specialitate şi prelucrarea imaginilor 20
lei / ora
5. Desenarea obiectelor şi materialelor descoperite, pentru releveele săpăturilor executate.
4

Menţionăm că fiecare tarif este compus din media salarială a specialiştilor ce prestează
serviciul respectiv, la care se adaugă o regie de 10 – 15 %.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA
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CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

ANEXA nr. 6
la Hotărârea nr. 213 din 23.12.-

2019
TARIFE
aplicate de către Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași
Nr.
Crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.Tarife pentru chirii / utilizare spații aflate în sediul
C.J.Călărași
Denumire prestație
U.M.
Utilizarea foaierului (corp A2)
sălii de spectacol „Barbu
Știrbei” Consiliului Judetean
Calarasi - suprafața de 460,8
m.p. In regim continuu sau
punctual ( în programul de
ocupare a sălii)

Utilizarea foaierelor laterale ale
sălii de spectacol „Barbu
Știrbei” (stânga-dreapta) pentru
târguri
Utilizarea foaierelor laterale ale
sălii de spectacol „Barbu
Știrbei” (stânga-dreapta) pentru
prezentări, expoziții
Utilizarea foaierelor laterale ale
sălii de spectacol „Barbu
Știrbei” (stânga-dreapta) pentru
repetiții, amenajare, protocol
Sala de spectacol „Barbu
Știrbei” pentru spectacole,
concerte cu intrare liberă sau
cu vânzare de bilete; cu
excepția spectacolelor în scop
caritabil.
Sala de spectacol „Barbu
Știrbei” pentru repetiții,
amenajări anterioare și
ulterioare desfășurării
spectacolelor sau a altor
programe de sală.
Sala de spectacol „Barbu
Știrbei” pentru conferințe,
ședințe
Sala de spectacol „Barbu
Știrbei” pentru serbări și
spectacole organizate de ONG
uri, în limita maximă de 5
ore/lună

a.Lei/mp/zi lucrătoare
b.Lei/mp/zi liberă și sărbătoare
legală
c.Lei/mp/zi închiriere
săptămânală
d.Lei/mp/zi închiriere lunară

2019

2020

Tarif / Lei/
u.m

Tarif /
Lei/
u.m
50
50
58

58

41

41

34

34

e.Lei/mp/zi închiriere
punctuală
a.Lei/mp/zi lucrătoare

5

5

4

4

b.Lei/mp/zi liberă și sărbătoare
legală

6

6

a.Lei/zi lucrătoare

53

53

b.Lei/zi în zi liberă și
sărbătoare legală

58

58

a.Lei/oră lucrătoare

99

99

b.Lei/oră în zi liberă și
sărbătoare legală

116

116

a.Lei/oră în zi lucrătoare

898

898

1036

1036

a.Lei/oră în zi lucrătoare

220

220

b.Lei/oră în zi liberă și
sărbătoare legală

254

254

a.Lei/oră în zi lucrătoare

716

716

b.Lei/oră în zi liberă și
sărbătoare legală

826

826

a.Lei/oră în zi lucrătoare

267

267

b.Lei/oră în zi liberă și
sărbătoare legală

406

406

b.Lei/oră în zi liberă și
sărbătoare legală

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2.Tarife pentru chirii / utilizare spații/prestări servicii
(utilități) aflate în sediul Sală multifuncțională Cinema 3D/2D
Călărași
Utilizarea terasei în suprafață de Lei/lună
187 m.p. în scop comercial, în
Lei/săptămână
regim continuu și punctual ( în
Lei/zi lucrătoare
programul de ocupare a sălii de
cinema)
Lei/zi liberă și sărbători legale
Nota : Tariful se aplică
Lei/oră/mp (închiriere
proporțional cu suprafața
punctuală)
închiriată
Utilizarea terasei în suprafață de Lei/lună
187 m.p. în scop nonprofit, în
Lei/săptămână
regim continuu și punctual ( în
Lei/zi lucrătoare
programul de ocupare a sălii de
cinema) Nota : Tariful se aplică Lei/zi liberă și sărbători legale
proporțional cu suprafața
Lei/oră/mp (închiriere
închiriată
punctuală)
Lei/săptămână /mp (închiriere
punctuală)
Lei/zi/mp (închiriere
punctuală)
Lei/zi liberă și sărbători
legale/mp (închiriere
punctuală)
Utilizarea sălii multifuncționale a.Lei/oră în zi lucrătoare
- 3D Notă: Tariful se va diminua
cu 50% pentru instituții publice b.Lei/oră în zi liberă și
sărbătoare legală

2019

2020

3721

3721

1222

1222

192
231

192
231

16

16

1116

1116

367

367

58
70
11

58
70
11

65

65

11

11

14

14

716

716

826

826

a.Lei/oră în zi lucrătoare

506

506

b.Lei/oră în zi liberă și
sărbătoare legală
a. Lei/lună

583

583

410

410

b. Lei/săptămână
c. Lei/zi

110
20

110
20

24

24

8

12

12

18

2019
101

2020
101

b.Lei/oră în zi liberă și
sărbătoare legală

162

162

Închiriere sistem de sunet în
Călărași (cu transport)

a.Lei/oră în zi lucrătoare

151

151

b.Lei/oră în zi liberă și
sărbătoare legală

212

212

Închiriere sistem de sunet în
deplasare (în județul Călărași
fără transport)

a.Lei/oră în zi lucrătoare

106

106

b.Lei/oră în zi liberă și
sărbătoare legală

167

167

Utilizarea sălii de cinema de
către ONG —uri ( în limita a 5
ore/lună)
Închiriere foaier sală
multifuncțională 3D/2D

Bilete Cinema

3. Închiriere sistem de sunet
Închiriere sistem de sunet în
Călărași (fără transport)

d. Lei/zi liberă și sărbători
legale
a. Copii, elevi, studenți,
pensionari
b. Pers. cu vârsta de peste 14
ani, care nu au calitatea de
elev, student, pensionar
a.Lei/oră în zi lucrătoare

18.

a.Lei/oră în zi lucrătoare

156

156

b.Lei/oră în zi liberă și
sărbătoare legală

217

217

2019
101

2020
101

b.Lei/oră în zi liberă și
sărbătoare legală

162

162

Închiriere sistem de lumini în
Călărași (cu transport)

a.Lei/oră în zi lucrătoare

151

151

b.Lei/oră în zi liberă și
sărbătoare legală

212

212

Închiriere sistem de lumini în
deplasare (în județul Călărași
fără transport)

a.Lei/oră în zi lucrătoare

106

106

b.Lei/oră în zi liberă și
sărbătoare legală

167

167

Închiriere sistem de lumini în
deplasare (în județul Călărași cu
transport)

a.Lei/oră în zi lucrătoare

156

156

b.Lei/oră în zi liberă și
sărbătoare legală

217

217

23.

Taxă pregătire muzicală

Lei/lună

300

300

24.

Închiriere cort la care se adaugă
costul de montaj și demontaj cu
firmă specializată contractată de
C.J.C.C.Călărași

Lei/zi

19.

20.

21.

22.

Închiriere sistem de sunet în
deplasare (în județul Călărași cu
transport)
4. Închiriere sistem de lumini
Închiriere sistem de lumini în
Călărași (fără transport)

a.Lei/oră în zi lucrătoare

-

1500

-

500

Lei/zi
25.

Căsuțe lemn de brad

Tarifele nu conțin T.V.A..
În cazul închirierilor asociate cu solicitarea folosirii de utilități, contravaloarea acestora va fi recuperată prin
refacturare, în funcție de consum.
Urmare prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură al
pensionarilor care au activat minimum 10 ani în domeniul cultural — artistic, cu modificările ulterioare, se
stabileste:
- pensionarii care au activat minimum 10 ani în domeniul cultural — artistic și, după caz so țul/so ția, beneficiază
de intrări gratuite în sala de cinematograf și de teatru, numai cu programare săpămânală, pe locuri stabilite de
organizatorul de spectacol — Centrul Județean de Cultură Călărași, pe baza de legitima ții.
Urmare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protec ția persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, coroborate cu contractele distribuitorilor de film/teatru, se stabile ște:
- copilul cu handicap și persoana care î1 înso țește beneficiază de gratuitate la intrarea la spectacol;
- adultul cu handicap grav sau accentuat și persoana care îl înso țe ște beneficiază de gratuitate;
- adultul cu handicap mediu și ușor beneficiază de bilete cu pre ț redus practicate de organizator (pentru elevi,
studenți, copii).
Indiferent de categoria de persoane (copil, adult) și de gradul lor de handicap numărul de locuri rezervate lor și
însoțitorilor este:
- 4 locuri/spectacol la sala ”Cinema”;
- 6 locuri/spectacol la sala ”Barbu Știrbei”.
Pentru accesul în sală locurile vor fi rezervate cu 5 zile înainte de data spectacolului. Intrarea va fi pe baza de
legitimații.
Notă:
Pentru organizarea a cel puțin 10 spectacole/lună solicitantul beneficiază de o reducere de 10%
pentru: fiecare spectacol din tariful stabilit la punctul 1. e.
Unităților de învățământ acreditate li se vor percepe tarife de închiriere reduse cu 50% fa ță de tariful standard.
Presedinte,

ec. Vasile ILIUTA

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
ANEXA nr. 7
la Hotărârea nr. 213 din 23.12.2019
Tarife pentru prestaţiile specifice realizate de către Compartimentul Transport
Public Județean, în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin
servicii regulate la nivel judeţean
Nr. crt.

Prestaţia specifică

Tarife

Eliberarea licenţei de traseu judeţean
1

pentru autovehiculele active necesare

42 lei

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

ocazionată de pierderea, sustragerea

117 lei

ori deteriorarea celei 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.

PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

ANEXA nr. 8
la Hotărârea nr. 213 din 23.12.2019

Tarife percepute pentru utilizarea unor spatii
apartinând patrimoniului judetului Calarasi

Nr.
crt.
1

Imobil

U.M.

Cabina modular

lei/zi libera si
sarbatori legale;
lei/zi lucratoare;
lei/luna;
lei/an
lei/mp/zi;
lei/mp/luna;
lei/mp/an;
lei/mp/zi;
lei/mp/luna;
lei/mp/an;
lei/mp/zi;
lei/mp/luna;
lei/mp/an;
lei/mp/an

2

Imobil din municipiul Calarasi, str. Independentei, nr. 5,
constructii C1, C2, C4, C6, C8, C9

3

Imobil din municipiul Calarasi, str. Independentei, nr. 5,
constructii C3, C5, C10, C11

4

Imobil din municipiul Calarasi, str. Independentei, nr. 5,
constructii C12, C13, C14, C15, C16

5

Imobil din municipiul Calarasi, str. Independentei, nr. 5
- teren intravilan liber de constructii
(concesiune 25 ani)
Centrul Judetean de Cultura si Administratie Publica lei/mp/ora;
Barbu Stirbei – spatii comune - parter
lei/mp/zi;
lei/mp/luna;
lei/mp/an;

6

Tarif
lei/u.m.
7,28
5,80
150,99
1.525,95
0,28
9,86
112,65
0,13
4,22
59,01
0,23
7,05
84,50
5,47

0,17
4,06
121,87
1.462,69

Notă:
- tarifele vor fi percepute si de institutiile subordonate Consiliului Judetean Calarasi ce vor
obtine dreptul de administrare asupra spatiilor respective;
- tarifele nu contin T.V.A.

PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

ANEXA nr. 9
la Hotărârea nr. 213 din 23.12.2019

TARIFE
aplicate de către Direcţia Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Călăraşi

Nr.
Crt.

Denumire prestatie

U.M.

Tarif
Lei/u.
m.

1.

Tarife pentru chirii/utilizare spații aflate în sediul Consiliului Jude țean
Călărași

1.1

Sala de conferinte a Consiliului Județean Călărași Lei / ora
(demisol – 120 locuri

356

1.2

Sala de conferinte a Consiliului Județean Călărași Lei / ora
( demisol – 120 locuri ) inchiriata de institutii de
cultura , sanatate si institutii publice cu activitate in
Judetul Calarasi ( nu mai mult de 5 ore/luna )

175

1.3

Sala de conferinte a Consiliului Județean Călărași Lei / ora
( demisol – 120 locuri) inchiriata de fundatii,
asociatii si partide politice ( nu mai mult de 5
ore/luna )

90

1.4

Sala mica de sedinte a Consiliului Județean Călărași Lei / ora
( demisol )

90

1.5

Sala sedinta Consiliului Județean Călărași (parter )

2.

Tarife percepute pentru inchirierea pontonului - dormitor

2.1

Inchiriere sala conferinte ponton( cu utilitati, paza, Lei/ora (</= 8
carburanti, taxe, fara personal)
ore)

2.2

Lei / ora

127

78

Lei/ora pt. > de 8
ore pana la 3 zile

54

Lei /ora pt. > de 3
zile

40

Inchiriere ponton ( cu utilitati, paza, carburanti, Lei /24ore intre
taxe, cu personal, fara deplasare)
1-3 zile

1.036

Lei /24ore ( intre
4-10 zile ),
reducere 3%

1.004

Lei /24ore (intre
11-30 zile),
reducere5%

985

Lei /24 ore (1-3
luni), reducere
8%

953

Lei / 24 ore (pt. 1
an )

Prin
Hotarare
a
Consiliul
ui
Judetean,
dupa
evaluarea
solicitarii

3.

Tarife percepute pentru închirierea unor spații
în incinta imobilului situat în strada Prel.
Dobrogei, nr.16, loc. Călărași

3.1

Închiriea spațiilor birouri din cladirea C4, care face
parte din imobilul situat în strada Prel. Dobrogei,
nr.16, loc. Călărași, suprafata utila 61,60 mp

Lei/mp

18

3.2

Închirie spațiu cu destinația magazie din cladirea
C12, care face parte din imobilul situat în strada
Prel. Dobrogei, nr.16, loc. Călărași, suprafata utila
30 mp

Lei/mp

12

4

Tarife percepute pentru închirierea spațiului
aferent cabinetului medical situat în Călărași,
str. Policlinicii, nr.1, lot1, Policlinica 2, sc.2, et.1,
cu suprafață utilă 23,59 mp

Lei/lună/cabinet

292

Tarifele nu contin T.V.A.

Presedinte,
ec. Vasile ILIUTA

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

ANEXA nr. 10

la Hotărârea nr. 213 din 23.12.2019

TAXE SPECIALE,
pentru activitățile de evidență a persoanelor și stare civilă prestate de
Direcția Comunitară de Evidență a Persoanelor a județului Călărași
Nr.
crt.

DENUMIRE TAXĂ SPECIALĂ

Taxă pentru analiza cererii privind soluționarea unor cazuri
deosebite pentru eliberarea actului de identitate la DCEP a jud.
1. Călărași, situație prevăzută de art. 14, alin. (6) din OUG 97/2005, în
regim de urgență, în termen de 2 zile lucrătoare de la data
înregistrării cererii la DCEP și efectuării plății
Taxă pentru analiza dosarului în vederea avizării transcrierii în
registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale
2. cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în regim de
urgență, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării
dosarului la DCEP și efectuării plății
Taxă pentru procesarea și analiza dosarului în vederea soluționării
cererii de schimbare a numelui și/sau prenumelui pe cale
3.
administrativă, în regim de urgență, în termen de 7 zile lucrătoare
de la data înregistrării dosarului la DCEP și efectuării plății

CUANTUM

70 lei

450 lei

500 lei

Se exceptează de la plata taxelor speciale, în scopul exercitării atribuţiilor legale, următoarele:
a) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi
justiţiei;
b) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de
executare silită prevăzute de lege;
c) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a
municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale
şi Autorităţii Judecătoreşti;
d) Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi
spitalele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;
e) Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi
impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
f) Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia;
g) instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al ocrotirii sociale
a persoanelor vârstnice;
h) poliţia locală;
i) alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege;
j) solicitările de eliberare a actelor de identitate la DCEP pentru sprijinirea activităţii specifice a
structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale;
k) persoanele fizice care solicită schimbarea pe cale administrativă a numelui și a prenumelui sau
a numai a unuia dintre acestea, când numele și/sau prenumele este format din expresii indecente, ridicole
ori transformat prin traducere sau în alt mod.

l) persoanele fizice care solicită transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor/
extraselor de deces, întocmite de autoritățile străine;
m) Cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și 11
din Legea nr. 21/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare și care nu au avut niciodată
domiciliul în România nu pot opta pentru plata taxei prevăzută la pct. 2, și anume Taxa pentru analiza
dosarului în vederea avizării transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale
cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în regim de urgență.
REGULAMENT
privind aprobarea, încasarea și utilizarea taxelor speciale pentru activitățile de evidență a persoanelor
și stare civilă prestate de către Direcția Comunitară de Evidență a Persoanelor a județului Călărași

Art. 1. Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind etapele și modalită țile ce trebuie
îndeplinite în procedura de adoptare și aplicare a taxelor speciale pentru activitățile de eviden ță a
persoanelor și stare civilă prestate de către Direcția Comunitară de Evidență a Persoanelor a jude țului
Călărași.
Art. 2. Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual prin hotărâri ale Consiliului Județean Călărași, iar
veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și
funcționare ale Direcției Comunitare de Evidență a Persoanelor a județului Călărași.
Art. 3. Taxele speciale instituite în baza art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și art. 30
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, sunt:
Taxe speciale în regim de urgență:
- Taxa pentru analiza cererii privind soluționarea unor cazuri deosebite pentru eliberarea actului
de identitate la DCEP a jud. Călărași, situație prevăzută de art. 14, alin. (6) din OUG 97/2005, în
regim de urgență, în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la DCEP și
efectuării plății;
- Taxa pentru analiza dosarului în vederea avizării transcrierii în registrele de stare civilă române
a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autorită țile străine, în regim de
urgență, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului la DCEP și efectuării
plății;
- Taxa pentru procesarea și analiza dosarului în vederea soluționării cererii de schimbare a
numelui și/sau prenumelui pe cale administrativă, în regim de urgență, în termen de 7 zile
lucrătoare de la data înregistrării dosarului la DCEP și efectuării plății.
Art. 4. Taxele speciale se aprobă pentru finanțarea activității Direcției Comunitare de Evidență a
Persoanelor a județului Călărași, instituție ce funcționează în interesul persoanei fizice și juridice.
Art. 5. Taxele se încasează la casieria Direcției Comunitare de Evidență a Persoanelor a județului
Călărași sau prin mandat poștal și se fac venit propriu al instituției.”
Art. 6. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care se folosesc de serviciile
publice locale pentru care acestea au fost instituite.
Art. 7. Taxele speciale sunt aduse la cunoștința publică prin publicarea pe site-ul Consiliului Județean
Călărași și afișare la sediul Direcției Comunitare de Evidență a Persoanelor a județului Călărași.
Presedinte,
Ec. Vasile ILIUTA

