
 
CONSILIUL  JUDETEAN  OLT                            Anexa nr. 2  la Proiectul de Hotarâre 
 

TAXE 
pentru diverse servicii efectuate în cadrul compartimentelor de specialitate ale 

 Consiliului Judetean Olt pentru anul 2007 
Nr. 
Crt. 

                                              EXPLICATII 
                                    Denumirea taxei stabilite 

  Taxa  2007 
  - Lei RON- 

   0                                                            1           2  
                                                 TAXE  PROPRII  
   1. Verificarea la fata locului a amplasamentului în vederea emiterii Certificatului  

de urbanism: 
- cu transport asigurat de beneficiar 
- cu transport asigurat de C J Olt 

 
 

          66 
         118 

  2. Acordare de asistenta tehnica pentru licitatii, întocmire caiete sarcini,  
instructiuni pentru ofertanti, participari la comisii de achizitii de bunuri si terenuri 

         176 

  3. Multiplicare xerox, chitante, formulare, documentatie tehnica si alte documente  
                                                                                                       lei / pagina 

            1 

  4. Tehnoredactare adrese si alte documente                                    lei / pagina             1 
  5. Verificarea prealabila a dosarelor ce urmeaza  a fi depuse în vederea eliberarii 

Certificatelor de urbanism si a Autorizatiilor de constructie 
Taxa nu se percepe în cazul în care certificatele de urbanism si autorizatiile  
se emit pentru lucrari al caror beneficiar este Consiliul  Judetean Olt 

          18 

  6. Avize în domeniul constructiilor eliberate de catre ISU Olt  
 a. pentru avizele neconditionate de realizarea unor masuri de protectie civila: 

  1.a.    – constructii de locuinte   
 

      a.1. – pâna la 50 mp arie desfasurata nu se taxeaza     
 
 
 
 



 
 

   0                                               1             2 
 - de la 51 mp – 100 mp arie desfasurata 

- de la 101 mp – 200 mp arie desfasurata 
- peste 200 mp arie desfasurata 

          29 
          44 
          89 

 1.b.  – pentru spatii comerciale sau spatii cu alta destinatie decât cea de 
locuinte solicitate de persoane fizice sau juridice           
          -  pâna la 100 mp arie desfasurata 
          - de la     101 mp – 200 mp arie desfasurata 
          - peste 200 mp arie desfasurata 

 
 

          59 
          89 
         176 

    b. Pentru avizele conditionate de realizarea unor masuri de protectie civila la
        taxele stabilite la punctul 19.1 se adauga suma de:  
         - pentru persoane fizice 
         - pentru persoane juridice 

 
 

         29 
        118 

  7. Acord prealabil de amplasare si executie în zona drumurilor de interes 
judetean fara constatare pe teren 
- cu constatare pe teren 
- cu mijloace de transport asigurate de beneficiar 
- cu mijloace de transport asigurate de administratorul drumului 
 
Taxa este pentru o singura subtraversare, supratraversare, sector de drum 
judetean 

 
        104 
        192  
        192 
       192 + 

cv cheltuieli 
de deplasare

  8. Verificarea prealabila a documentatiilor în vederea eliberarii acordului  
prealabil de amplasare si executie în zona drumurilor 

         18 

  9. Folosirea temporara sau permanenta a suprafetelor din zona drumurilor 
judetene cu destinatie speciala: chioscuri, rulote, tonete, cabine, spatii de 
expunere, mese pentru desfacerea produselor alimentare si nealimentare 

           5 
lei/mp/luna 

 Nota: Suprafata minima pentru care se percepe taxa va fi suprafata 
obiectivului amplasat plus 1 mp de jur împrejur, la care se adauga suprafata 
stationarii autovehiculelor în afara partii carosabile 

 

  



  0                                                                        1          2 
10. Suprafete la statii distributie carburanti, hoteluri, moteluri, spatii de productie, 

depozite en-gross, etc. amplasate pe drumuri   judetene 
         5 
lei/mp/luna 

11. Eliberare extrase sau copii de pe orice acte din arhiva C J Olt în afara celor cu 
caracter secret stabilite potrivit legii 

       12 
        lei/ex. 

12. Legalizare semnaturi de pe înscrisurile prezentate de parti si confirmarea  
Autenticitatii copiilor cu actele originale, în conditiile legii 

       12 
        lei/ex. 

13. Aprobarea casatoriei în cazul existentei unor impedimente rezultate din  
conditiile de vârsta, rudenie fireasca sau adoptie 
- pentru fiecare caz în parte 

 
       59 
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