
 
 
 
 
 
  
          
 
 
 
          PROIECT  
                                 H O T A R Â R E 
      cu privire la:  tarifele de utilizare a suprafetelor din  
    zona drumurilor de interes judetean pentru anul 2007  
 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive privind proiectul de hotarâre; 
- Raportul  comun al Directiei Buget, Taxe – Impozite si 

Informatizare, Directiei Tehnice si Arhitectului Sef nr.         
2984/09.05.2006; 

- Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul juridic al drumurilor, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 
În temeiul prevederilor art. 104 alin.(1) lit. e) si art. 109 

alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

 
     Consiliul Judetean Olt adopta prezenta h o t a r â r e: 
 

           Art.1.  Se aproba cuantumul tarifelor de utilizare a 
suprafetelor din zona drumurilor de interes judetean pentru anul 
2007 la nivelul tarifelor stabilite pentru anul 2006, conform anexei 
care face parte integranta din prezenta hotarâre. 

 
 
 
 



Art.2.  Sumele obtinute din încasarea acestor tarife 
constituie venituri ale bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt, 
în calitate de administrator al drumurilor judetene.  

Art.3.  La eliberarea  acordurilor prealabile sau avizelor de 
amplasare în zona drumurilor judetene a constructiilor, instalatiilor 
sau panourilor publicitare, administratorul drumurilor judetene, 
prin grija Directiei Tehnice si Arhitectului Sef, va încheia cu 
utilizatorii suprafetelor respective contracte de utilizare, cu 
aplicarea tarifelor prevazute în anexa la prezenta hotarâre. 
      Art.4.   Tarifele de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor 
judetene pentru elementele retelelor de comunicatii electronice se 
stabilesc, potrivit legii, prin negociere, si se supun apoi aprobarii 
Consiliului Judetean Olt. 

Art.5.  (1)  Sunt scutite de la plata tarifelor reglementate de 
prezenta hotarâre:  SC OLTDRUM SA Slatina, unitatile 
Ministerului Apararii Nationale, unitatile de pompieri, unitatile de 
asistenta sociala si educatie, unitatile de cult. 

(2).  De asemenea, sunt scutiti de plata tarifelor de utilizare 
agentii economici din sectorul energetic, titulari ai autorizatiilor 
sau licentelor acordate conform legii, în favoarea carora 
legiuitorul a instituit dreptul de uz si dreptul de servitute asupra 
proprietatii publice sau private a statului si a unitatilor 
administrativ – teritoriale.  

Art.6.  Proprietarii constructiilor, instalatiilor, panourilor 
publicitare etc., realizate în zona drumurilor judetene fara 
respectarea conditiilor prevazute de lege ori stabilite prin contract 
sau actul de acceptare, inclusiv a conditiilor referitoare la plata 
tarifelor de utilizare, sunt obligati a le desfiinta sau muta pe 
cheltuiala proprie, în termenul stabilit de administrator. 

 Art.7.   Tarifele de utilizare a suprafetelor din zona 
drumurilor de interes judetean prevazute în anexa se aplica 
începând  cu data de 01.01.2007, data la care îsi înceteaza 
aplicabilitatea orice prevederi contrare. 

 
 
 
 
 



Art.8.    Prezenta hotarâre se publica   în  presa   locala si se 
comunica Directiei Buget, Taxe – Impozite si Informatizare, 
Compartimentului Taxe – Impozite, Directiei Tehnice si 
Arhitectului Sef din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
Judetean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire si Institutiei 
Prefectului Judetului Olt.  
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                                                                     AVIZAT, 
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                                                                         Marin DOBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


