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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hofirAre privind stabilirea taxelor Si tarifelor

din competenla Consiliului Judelean lalomila, pentru anul 2014

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii se propune stabilirea tecelor Si tarifelor
din competentra Consiliului Judelean lalomila, pentru anul 2014 Si aprobarea
Metodologiei privind stabilirea, aplicarea Si perceperea tarifelor de utilizare a zonei
drumurilor judelene, pentru anul 2014.

Propunerea este fundamentatd pe competenla datd de prevederile art. 139 alin. 2
din Constitulia Romdniei din 2 I. 10. 1991, modificatd Si completatd prin Legea de revizuire
nr. 429/2003, conform cdruia ,,Impozitele Si taxele locale se stabilesc de consiliile locale
sau judelene, tn limitele Si in conditriile legii", precum Si de dispoziliile art. 288 alin. (I)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificdrile Si completdrile ulterioare,
coroborat cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privindfinanlele publice
locale, cu modfficdrile Si completdrile ulterioare, conform cdrora consiliile judelene
adoptd hotdrdri privind impozitele Si tqxele locale pentru anulfiscal urmdtor.

Raportat la anul 2013, taxele ;i tariftle cuprinse in anexele I - 5 la prezentul
proiect de hotdrdre au rdmas la acela;i nivel, exceplieficdnd punctul I litera a) at anexei
nr. f " Tme pentru eliberarea certificatelor, qvizelor ;i atarizaliilor tn domeniul
construc[iilor, pentru folosirea mijloacelor de reclamd Si publicitate, precum ;i alte taxe
locale", care a suferit majordri impuse de aplicarea prevederilor Hotdrdrii Guvernului
nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele Si taxele locale Si
alte taxe asimilate acestora, precum gi amenzile aplicabile tncepdnd cu anul 2013.

in acest sens, taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, pentru un teren cu o
suprafa|d pdnd la 150 m.p., aflat tn mediul urban, taxa cre;te de ta 4,50 lei la 5,00 lei.

Pdstrarea nivelului tacelor ;i tarifelor la un nivel cdt mai scdzut, conditrionat de
tncadrarea tn prevederile Codului fiscal, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executdrii lucrdrilor de construclii, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, ale
Ordonanlei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatd, cu
modificdrile Si completdrile ulterioare Si a altor legi speciale, a avut in vedere sprijinirea
cetdlenilor ;i investitorilor, pldtitori ai acestor taxe ;i tarife.

Taxele percepute se vor face venit la bugetul judetrutui, cu exceplia taxelor tncasate
pentru eliberarea certificatelor de urbanism Si a autorizaliilor de construire eliberate cu
avizulprimarilor comunelor, care, potrivitart.295, alin. (6) din Legeanr. 571/2003, se
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fac venit la bugetul judelului tn proporlie de 50o/o, diferenla urmdnd a se vira la bugetul
comunei pe reza cdruia se amplaseazd construcfia. r

In ceea ce priveqte tarifele prevdzute pentru amplasarea construcliilor tn zone
drumurilor judelene Si pentru traversarea acestora, ele se fac venit la bugetul Consiliului
Judelean lalomila, tn calitate de administrator, potrivit art.47 alin.4 din Ordonanla
Guvernului nr.43/1997 gi se vor utiliza pentru administrarea, exploataree, repararea Si
mo derniz ar e a ac e s t or drumur i.

Prin referatul nr. 8828 din 10.12.2013 Autoritatea Judeleand de Transport din
cadrul Direcliei Innestilii ;i Servicii Publice aduce la cunoStinld cd prin art. 3 din
Hotdrdrea Consiliului Judelean Ialomila nr. 75/31.10.2008 privind reglementarea
serviciului de transport public judelean de persoane, prin curse regulate, tn judelul
Ialomila, au fost aprobate tarifele pentru prestaliile specifice privind serviciul de
transport public judelean de persoane, prin curse regulate speciale ;i totodntd a propus
unificarea reglementdrilor specifice taxelor Si tarifelor din competenla consiliului.

In acest sens, ctnqca nr. 7 la proiectul de hotdrdre cuprinde tarifele pmtru
prestaliile specifice privind serviciul de transport public judelean de persoane, prin curse
regulate speciale, stabilite tn concordanld cu prevederile Ordinului ministrului
transporturilor nr. 861 din 8 iulie 2008 pentru modfficarea anexei la Ordinul ministrului
transporturilor, construcliilor Si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru
prestaliile specifice realizate de Autoritatea Rutierd Romdnd - A.R.R..

Proiectul de hotdrdre propune ca metodalo4ro pentru stabilirea, aplicarea Si
perceperea tarifelor de emitere a acordului prealabil, autorizaliei de amplasare Si/sau
acces la drum judelean Ei de utilizare a zonei drumurilor judelene, pentru anul 2013, sd
aibd,acelasi conlinut ;i tn anul 2014, tn conditriile tn care nu existd o normd legald care sd
reglementeze acest domeniu la nivel nalional.

Constatdnd cd sunt tntrunite condi|iile de legalitate, necesitate Si oportunitate,
propun Consiliului Judelean lolomila adoptarea hotdrdrii tn forma Si conlinutul
prezentate tn proiect.
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