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H O T Ă R Â R E 

 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 213/20.12.2018 cu 

privire la aprobarea  tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei 
de amplasare şi/sau de acces  la drumurile judeţene, 

precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene  
pentru  anul 2019 

 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 3522/04.04.2019 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr. 3523/04.04.2019; 
- Raportul comun nr. 3524/04.04.2019 al Direcției Economice, Buget – Finanțe  

și Direcției Tehnice și Investiții; 
- Raportul nr. 5766/28.05.2019 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 

buget-finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și 
privat al județului; 

- Raportul nr. 5771/28.05.2019 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie, servicii publice și comerț; 

- Raportul nr. 5755/28.05.2019 al Comisiei pentru administrație publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu 
cetățenii; 

- Raportul nr. 5769/28.05.2019 al Comisiei pentru organizare și dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, 
conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; 

- Prevederile art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 401  lit. c), art. 46 şi art. 47 alin. (4), (6), (7), (8), (9) si (10) lit. 
b) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 6 alin. (4) – (6) din Legea nr. 159/2016 privind regimul 
infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de 
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comunicații electronice, completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 114/2018; 

-  Prevederile art. 1 alin. (2) din Decizia Președintelui Autorității Naționale 
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/2018 privind 
tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces 
pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, precum și Anexa la 
această decizie; 

- Precizările privind interpretarea și aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 
159/2016 și ale Deciziei ANCOM nr. 997/2018 pentru stabilirea tarifelor de 
acces pe proprietatea publică; 

- Adresa nr. 1297/11.02.2019 a Consiliului Județean Olt către ANCOM, 
înregistrată la ANCOM sub nr. SC-5251/14.02.2019; 

- Adresa nr. SC – CVP1/22.02.2019 a Autorității Naționale pentru Administrare 
și Reglementare în Comunicații, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
1676/22.02.2019; 

- Adresa nr. 2214/12.03.2019 a Direcției Tehnice și Investiții către Direcția 
Economică, Buget - Finanțe; 

- prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 
 
În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. b), alin. (3) lit. c) şi art. 97 alin.(1),  

art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta  h o t ă r â r e. 
 

         Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 213/20.12.2018 cu privire la 
aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de 
amplasare şi/sau de acces  la drumurile judeţene, precum şi a tarifelor de utilizare a 
suprafeţelor din zona drumurilor județene  se modifică, după cum urmează: 
         1. Alin. (2) al art. 4 va avea următorul cuprins: 
          ,, (2) Sunt exceptate de la aplicarea tarifelor prevăzute la alin. (1), precum și 
de la perceperea celorlalte tarife de utilizare a zonei drumurilor județene, respectiv 
de acces la zona drumurilor județene prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, 
tipurile de acces pentru elementele de rețea de comunicații electronice și elemente 
de infrastructură fizică care nu sunt incluse în Anexa la Decizia Președintelui 
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 
997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea 
dreptului de acces pe, deasupra în sau sub imobilele proprietate publică, respectiv 
antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază, 
stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport,  precum și 
pentru cablurile și cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel 
prevăzut în anexă, pentru care tariful pentru exercitarea dreptului de acces pe, 
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deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică a județului Olt nu poate depăși 
valoarea de zero lei.”  
       2.  Litera C1 din Anexă  va avea următoarea denumire: 
           ,, C1. Amplasare de instalații și subansamble de orice natură, cu excepția 
rețelelor de comunicații electronice și a elementelor  de infrastructură fizică a 
acestora”. 
   
  Art. II. Prezenta hotărâre se publică în presa locală şi se comunică Direcţiei 

Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe, Direcţiei Tehnice şi 
Investiţii   din    cadrul     aparatului     de    specialitate   al   Consiliului    Judeţean    
Olt,  în vederea aducerii la îndeplinire, Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații (ANCOM), Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  

 
 

                                                                  PREŞEDINTE 

                                                      Marius OPRESCU 
                  
 
 
 
                                                                                
         
  CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                              Secretar al Judeţului  
                                                                                Marinela Elena ILIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 30.05.2019 
Nr. 71 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi ”pentru”. 
AVS/AVS/2 ex 


