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                                                                                 PROIECT  

H O T Ă R Â R E 
   cu privire la aprobarea:  taxei pentru eliberarea autorizaţiei 
de amplasare şi/sau de acces în zona drumurilor judeţene, a 

tarifelor pentru acordul prealabil de amplasare şi acces la 
drum judeţean, precum si a tarifelor de utilizare a suprafeţelor 

din zona drumurilor judeţene, pentru anul 2013 

   
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 9752/25.10.2012 privind 
proiectul de hotărâre nr. 9753/25.10.2012; 

- Prevederile art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Prevederile art. 1 alin. (6) din Ordinul Ministrului 
Transporturilor nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife 
aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi si Drumuri 
Naţionale din România S.A cu modificările si completările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de 
reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Prevederile art. 12 alin. (2), (3), (4) si (13) din Legea 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012; 
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- adresa nr. 9391/31.10.2012 a Direcţiei Tehnice şi    
Investiţii. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. b), alin. (3) lit. c) şi art. 
97 alin.(1) 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.1. Se aprobă tarifele pentru acordul prealabil de amplasare 
şi acces la drum judeţean, pentru anul 2013, la nivelul tarifelor 
stabilite pentru anul 2012, prevăzute la punctul (1) din anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.2. Se aprobă taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
amplasare şi/sau de acces în zona drumurilor judeţene, pentru anul 
2013, la nivelul taxei stabilite pentru anul 2012, prevăzută la punctul 
(2) din anexa la prezenta hotărâre.      

Art.3. Se aprobă tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona 
drumurilor de interes judeţean pentru anul 2013, la nivelul tarifelor 
stabilite pentru anul 2012, conform punctului (3) din anexa la 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Sumele obţinute din încasarea taxelor şi tarifelor 
prevăzute la art. 1, art. 2 şi art. 3 constituie venituri ale bugetului 
propriu al Consiliului Judeţean Olt, în calitate de administrator al 
drumurilor judeţene.  

Art.5. (1) La eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de 
acces în zona drumurilor judeţene a panourilor publicitare, a 
oricăror construcţii, accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, 
fără a periclita siguranţa circulaţiei, administratorul drumurilor 
judeţene, prin grija Direcţiei Tehnice şi Investiţii va încheia cu 
utilizatorii suprafeţelor respective (titularii autorizaţiilor  de 
amplasare şi/sau de acces) contracte de utilizare, cu aplicarea 
taxei/tarifelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre sau, după 
caz, negociate. 
       (2) Autorizaţia de amplasare şi sau de acces în zona 
drumului judeţean nu se eliberează până la încheierea contractului 
cu administratorul drumului. 

Art.6. Tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor 
judeţene pentru elementele reţelelor de comunicaţii electronice se 
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stabilesc, potrivit legii, prin negociere, şi se supun apoi aprobării 
Consiliului Judeţean Olt. 
 Art.7. Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi pentru 
instalarea, pe stâlpii de distribuire a energiei electrice din zona 
drumului, a cablurilor, dispozitivelor sau a altor instalaţii 
asemănătoare, având alte destinaţii decât distribuirea de energie 
electrică, instalare care necesită în mod obligatoriu acordul 
administratorului drumului judeţean, precum si acordul 
proprietarului stâlpilor. 
 Art.8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau 
de acces în zona drumurilor judeţene si acordul prealabil de 
amplasare şi acces la drum judeţean nu se datorează pentru: 

a) lăcaş de cult sau construcţie anexă, unităţi ale serviciului 
de ambulanţă, unităţi de asistenţă socială şi educaţie; 
b) lucrări de construcţii sau instalaţii ale Ministerului Apărării 
Naţionale, unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor 
(Inspectorate pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţie, Jandarmerie), 
care se pot executa fără acceptul administratorului drumului;  
c) dacă beneficiarul amplasării şi/sau accesului în zona 
drumului judeţean este Consiliul Judeţean Olt şi consiliile 
locale de pe raza judeţului Olt. 
Art.9. (1) Sunt scutite de la plata tarifelor reglementate de 

prezenta hotărâre: SC OLTDRUM SA Slatina, unităţile Ministerului 
Apărării Naţionale, unităţile de pompieri, unităţile de asistenţă 
socială şi educaţie, unităţile de cult. 

(2) De asemenea, sunt scutiţi de plata tarifelor de utilizare: 
- agenţii economici din sectorul energetic, titulari ai 

autorizaţiilor sau licenţelor acordate conform legii, în favoarea 
cărora legiuitorul a instituit dreptul de uz şi dreptul de servitute 
asupra proprietăţii publice sau private a statului şi a unităţilor 
administrativ – teritoriale. 
 - dacă utilizatorul drumului judeţean este Consiliul Judeţean 
Olt şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 

(3) Se exceptează de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexă, 
cazurile în care amplasarea se realizează în zonele de protecţie, 
precum şi cazurile amplasării instalaţiilor care asigură utilităţile 
necesare consumului casnic, de către deţinătorii acestora, în zona 
de siguranţă şi protecţie.    
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Art.10. Proprietarii construcţiilor, instalaţiilor, panourilor 
publicitare etc., realizate în zona drumurilor judeţene fără 
respectarea condiţiilor prevăzute de lege ori stabilite prin contract 
sau actul de acceptare, inclusiv a condiţiilor referitoare la plata 
tarifelor de utilizare, sunt obligaţi a le desfiinţa sau muta pe 
cheltuiala proprie, în termenul stabilit de administrator. 
  Art.11. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau 
de acces în zona drumurilor judeţene, acordul prealabil de 
amplasare şi acces la drum judeţean, precum şi tarifele de utilizare 
a suprafeţelor din zona drumurilor de interes judeţean prevăzute în 
anexă, se aplică începând cu data de 01.01.2013. 
 Art.12. Prezenta hotărâre se publică în presa locală şi se 
comunică Direcţiei Buget - Finanţe, Compartimentului Impozite şi 
Taxe, Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt.  
 

 

 

 

                                 INIŢIATORI, 
 

 

 

   VICEPREŞEDINTE                                VICEPREŞEDINTE 
    Marius OPRESCU                                  Ioan CIUGULEA 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        AVIZAT, 
                                                            Secretar al Judeţului  

                                                                           Marin DOBRE 
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CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                                Anexa  
                                                                                   la Proiectul de Hotărâre 
                                                                                       nr. 9753/25.10.2012       
 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona 
drumurilor judeţene, a tarifelor pentru acordul prealabil de amplasare şi 
acces la drum judeţean, precum si  a tarifelor de utilizare a suprafeţelor 

din zona drumurilor judeţene, pentru anul 2013 
 

Nr.  
crt 

Denumirea taxei/tarifului  UM Taxă/Tarif 
 2013 

lei 
1. Acord prealabil de amplasare şi/sau 

acces în zona drumurilor judeţene  

Tarif/ 

Doc. 
 

a) pentru persoane juridice  380 
b) pentru persoane fizice  80 
2. Autorizaţie de amplasare şi/sau acces la 

drum judeţean  

Tarif/ 

Doc. 
 

 Pentru persoanele juridice ce utilizează 
suprafeţele din zona drumului judeţean 
pentru care se va încheia obligatoriu un 
contract 

 260 

3. Tarifele de utilizare a suprafeţelor din 
zona drumurilor de interes judeţean 
pentru următoarele 

  
 
 

 U  T  I  L I  Z  Ă  R  I:  lei/UM/lună    
 A. Conducte pentru gaze, derivate alte produse 

petroliere            
ml - 

A.1.   Sub traversare drum pietruit ml 1    
A.2 Subtraversare drum modernizat ml 1 
A.3. Instalaţii de conducte în lung   - - 
A.3.a În ampriză ml  2 
A.3.b  În spaţiul de siguranţă   - - 
A.3.b.1 Aerian  ml  1    
A.3.b.2 Subteran  ml  1    
A.4 Instalaţii de conducte în canalele tehnice ale 

podurilor şi pasajelor sau legate de 
suprastructura ori infrastructura acestora. 

ml  
 

 4 
B. Conducte pentru apă, irigaţii, aburi, 

conducte de evacuare a apelor şi alte 
asemănătoare 

ml - 

B.1  La drumuri pietruite ml - 
B.1a Subtraversari  -  1 
B.1b  Traversare aeriană ml  1 
B.2 La drumuri modernizate ml - 
B.2a Subtraversari ml  1 
B.2b Traversare aeriană ml  2 
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B.3 Instalaţii de conducte în spaţiul de siguranţă, 
în lungul drumului 

ml  1 

B.4 Instalaţii de conducte în ampriza în lungul 
 drumului 

ml   4 

B.5 Instalaţii de conducte în canalele tehnice ale 
podurilor şi pasajelor sau legate de 
suprastructura ori infrastructura acestora 

ml  
 

  5 
 C. Conductori electrici, cabluri TV, etc. ml - 
C.1. Subtraversări şi supratraversări ml - 
C.1a Drum pietruit pentru persoane juridice ml   1 
C.1b Drum pietruit pentru persoane fizice ml   2 
C.2b Drum modernizat pentru persoane juridice ml   1 
C.2b.1 Drum modernizat pentru persoane fizice ml   1 
C.3. Instalaţii în lungul drumului – cabluri aeriene ml   1 
C.3a În ampriza drumului ml   1 
C.3b În spaţiul de siguranţă ml   1 
C.4 Instalaţii şi cabluri în canalele tehnice ale 

podurilor şi pasajelor sau legate de  
suprastructura ori infrastructura acestora  

ml   5 

 C1. Elemente ale reţelelor de comunicaţii 
electronice, conductori telefonici, cabluri tv. 
şi alte asemănătoare, pt. care este stabilită 
procedura negocierii 

ml  

H.C.J. Olt 

76/09.07.2012 

0,110 lei/lună 

 C1.1 Supratraversări şi subtraversări ml „ 
 C1.1a Drum pietruit pentru persoane juridice ml „ 
 C1.1b Drum pietruit pentru persoane fizice ml „ 
 C1.2b Drum modernizat pentru persoane juridice ml „ 
 C1.2b1 Drum modernizat pentru persoane fizice ml „ 
 C1.3 Instalaţii în lungul drumului ml „ 
 C1.3a În ampriza drumului ml „ 
 C1.3b În spaţiul de siguranţă ml „ 
 C1.4 Instalaţii şi cabluri în canalele tehnice ale 

podurilor şi pasajelor sau legate de 
suprastructura ori infrastructura acestora 

ml 4 

D. Căi ferate industriale, linii tramvaie ml - 
D.1 Traversare drum ml - 
D.1a Drum pietruit ml 14 
D.1b Drum modernizat ml 24 
D.2 Instalare în spaţiul de siguranţă ml 10 
D.3 Instalare în ampriză ml 18 
E. Locuri de parcări aparţinând  

 administratorului drumului, situate în zona 
drumurilor judeţene 

mp 1 

F. Alte construcţii subterane şi supraterane în 
ampriză, în zona de siguranţă şi protecţie 
sau alte terenuri  aparţinând drumului 
judeţean,  cu excepţia spaţiilor comerciale 

mp 1 
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G. Panouri publicitare mp  
G.1 Suprafaţă teren ocupat 

- suprafaţa minimă supusă tarifării va fi 
suprafaţa rezultată din încadrarea 
proiecţiei orizontale a panoului la care se 
adaugă 1 m de jur împrejur 

mp 1 

H. Spaţiu cu destinaţie specială 
- suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa 
obiectivului amplasat plus 1 m de jur 
împrejur 

mp 2 

I. Accese la staţii de distribuţie carburanţi, 
 suprafaţa benzilor de accelerare, 
 decelerare şi stocaj pentru virare stânga 

mp 8 

J. Suprafeţe pentru valorificarea ierbii mp 1 
K1. Stâlpi din beton/lemn ce susţin instalaţii, 

cabluri electrice, telefonice, cabluri TV etc.  
buc 4 

care se percepe la 
eliberarea acordului 
prealabil, cu 
excepţia celor care 
sustin instalatiile 

de la pct. C
1
, 

pentru care tariful 
este de 0,50 
lei/lună.  

K2. Suprafaţa minimă supusă tarifării rezultată 
din încadrarea proiecţiei orizontale a 
stâlpului la care se adaugă 1 m de jur 
împrejur. 

mp 1 
care se percepe la 
eliberarea acordului 
prealabil, cu 
excepţia celor care 
sustin instalatiile 

de la pct. C
1
, 

pentru care tariful 
este de 0,50 
lei/lună. 

Avizat de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, conform adresei nr. 
2581/24.01.2011,inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr.882/26.01.2011.   
 
   Director executiv                                               Director executiv 

Constanţa DUMITRU                             Cornel MOTOI 
    
 
 
                                                                                         Şef Serviciu 
                                                                          Administrarea Patrimoniului,  
                                                                          U.L.M. şi Transport Judeţean 
                                                                                                            Costinel NETCU  
      
      Compartiment                   
    Impozite şi Taxe 
       Irina MITRICĂ 
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    EXPUNERE de MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea:   
taxei pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces 

în zona drumurilor judeţene, a tarifelor pentru acordul prealabil de 
amplasare şi acces la drum judeţean, precum si a tarifelor de 

utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene,  
pentru anul 2013 

 
Conform prevederilor art. 46 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului 

nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, realizarea sau amplasarea în zona drumului 
public a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, accesuri, 
amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa 
circulaţiei, este permisă pe baza autorizaţiei de construire şi doar în 
condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare 
şi/sau acces în zona drumului public emise de administratorul drumului 
respectiv.  

De asemenea, conform prevederilor art. 46 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având in vedere 
prevederile art. 1 alin. (6) din Ordinul Ministrului Transporturilor şi 
Infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de 
Compania Naţională de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din România 
S.A, completat prin nr. 152/2011, s-au aprobat tarifele pentru 
eliberarea acordului prealabil de amplasare şi acces la drum judeţean. 

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea amprizei şi 
zonei de siguranţă a drumurilor publice prin amplasarea supraterană 
sau subterană a unor construcţii, instalaţii şi/sau panouri publicitare, 
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precum şi prin executarea de accesuri la drumurile publice, cu 
amenajările aferente, acceptate de administratorul drumului, se aplică 
tarife pentru ocuparea zonei drumului, care se constituie ca venituri la 
dispoziţia administratorului, pentru administrarea, exploatarea, 
întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice.      

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 145/22.12.2011, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 76/2012, s-a 
aprobat taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de 
acces în zona drumurilor judeţene (prevăzută la punctul (1) din anexa), 
tarifele pentru eliberarea acordului prealabil de amplasare şi acces la 
drum judeţean (prevăzute la punctele (2), (3) şi (4) din anexa) si 
tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene 
(prevăzute la punctul (5) din anexa), pentru anul 2012. 

Conform art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, autoritatea deliberativă a 
administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate 
stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în 
prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, 
geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia 
taxelor prevăzute la art. 295 alin. (11) lit. c) şi d). 

Cu adresa nr. 9391/16.10.2012, Direcţia Buget – Finanţe din 
cadrul Consiliului Judeţean Olt a solicitat Direcţiei Tehnice şi Investiţii 
propuneri în vederea actualizării anexei la proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare 
şi/sau de acces în zona drumurilor judeţene, a tarifelor pentru acordul 
prealabil de amplasare şi acces la drum judeţean, precum si a tarifelor 
de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene, pentru anul 
2013. 

Ca răspuns la adresa sus menţionată, cu adresa nr. 
9391/31.10.2012 Direcţia Tehnică şi Investiţii propune următoarele: 

� Conform prevederilor art. 46 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, realizarea sau amplasarea în zona 
drumului public a oricărei construcţii etc. este permisă pe 
baza autorizaţiei de construire în condiţiile existenţei 
acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau acces 
în zona drumului public emisă de administratorul drumului. 
Deci, se vor percepe taxe pentru acordul prealabil si taxe 
pentru autorizaţie de amplasare. 
�  În anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

145/22.11.2011, modificată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 76/2012, cu privire la aprobarea taxei pentru 
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eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona 
drumurilor judeţene, a tarifelor pentru acordul prealabil de 
amplasare şi acces la drum judeţean, precum si a tarifelor de 
utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene, pentru 
anul 2012,s-a  perceput eronat aceeaşi taxă pentru 
autorizaţie de amplasare la punctul (1) si la punctul (3), cu 
valori diferite. Se vor elimina prevederile de la punctul 1, se 
vor păstra prevederile de la punctul 3 din anexa  sus 
menţionată, iar anexa la proiectul de hotărâre va fi conform 
celei din adresa nr. 9391/31.10.2012. 
� Tarifele pentru acordul prealabil de amplasare şi de acces în 

zona drumurilor judeţene (pentru persoane fizice si juridice), 
prevăzute la punctul (1), rămân la nivelul tarifelor aprobate 
pentru  anul 2012, conform anexei la proiectul de hotărâre.  
� Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de 

acces la drum judeţean (pentru persoanele juridice ce 
utilizează suprafeţele din zona drumului judeţean pentru 
care se va încheia obligatoriu un contract), prevăzută la 
punctul (2), rămâne la nivelul taxei aprobate pentru  anul 
2012 (prevăzută la pct. (3) din anexa la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 145/22.11.2011), modificată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 76/2012, conform anexei la 
proiectul de hotărâre. 
� Tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor 

judeţene prevăzute la punctul (3), rămân la nivelul tarifelor 
aprobate pentru  anul 2012, conform anexei la proiectul de 
hotărâre.  
� Faţă de prevederile din anexa la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr. 145/22.11.2011, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 76/2012, în anexa la proiectul de 
hotărâre se vor menţiona următoarele:   

- La punctul (C1) – Elemente ale reţelelor de comunicaţii 
electronice, conductori telefonici, cabluri tv. şi alte 
asemănătoare, pt. care este stabilită procedura negocierii 
– se propune tariful stabilit prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 76/09.07.2012. 

- La punctul (F) – Alte construcţii subterane şi supraterane 
în ampriză, în zona de siguranţă şi protecţie sau alte 
terenuri aparţinând drumului judeţean, se va aplica tariful 
stabilit la nivelul anului 2012, cu excepţia spaţiilor 
comerciale.  

        -     La punctele (K1) şi (K2) tarifele se percep la eliberarea 
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acordului prealabil, cu excepţia celor care susţin instalaţiile 
de la pct. C1, pentru care tariful este de 0,50 lei/lună. 

 Având in vedere cele menţionate, pentru anul 2013 se propune 
aprobarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de 
acces în zona drumurilor judeţene, a tarifelor pentru acordul prealabil 
de amplasare şi acces la drum judeţean, precum si a tarifelor de 
utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor de interes judeţean, aşa 
cum sunt prevăzute la punctele (1),  (2), respectiv (3) din anexa la 
proiectul de hotărâre. 

Autorizaţia de amplasare  şi/sau acces la drum se emite pentru o 
anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei 
şi/sau destinaţiei obiectivului de către titularul autorizaţiei de 
amplasare şi/sau de acces se realizează numai cu aprobarea 
administratorului drumului. 

La eliberarea  autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona 
drumurilor judeţene a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, 
accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita 
siguranţa circulaţiei, administratorul drumurilor judeţene, prin grija 
Direcţiei Tehnice şi Investiţii va încheia cu utilizatorii suprafeţelor 
respective (titularii autorizaţiilor  de amplasare şi/sau de acces) 
contracte de utilizare, cu aplicarea tarifelor prevăzute în anexa la 
proiectul de hotărâre sau, după caz, negociate. 

Autorizaţia de amplasare şi sau de acces în zona drumului 
judeţean nu se eliberează până la încheierea contractului cu 
administratorul drumului. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces 
la drum judeţean şi acordul prealabil de amplasare şi/sau acces în 
zona drumurilor judeţene nu se datorează pentru: 

a) lăcaş de cult sau construcţie anexă, unităţi ale serviciului de 
ambulanţă, unităţi de asistenţă socială şi educaţie; 
b)   lucrări de construcţii sau instalaţii ale Ministerului Apărării 
Naţionale, unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor 
(Inspectorate pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţie, Jandarmerie), 
care se pot executa fără acceptul administratorului drumului;  
c) dacă beneficiarul amplasării şi/sau accesului în zona 
drumului judeţean este Consiliul Judeţean Olt şi consiliile locale 
de pe raza judeţului Olt. 

         În ceea ce priveşte tarifele pentru elementele de comunicaţii 
electronice, acestea se stabilesc prin negociere potrivit prevederilor 
art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 
privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi 
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completările ulterioare, şi se supun apoi aprobării Consiliului Judeţean 
Olt. 

Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi pentru instalarea, pe 
stâlpii de distribuire a energiei electrice din zona drumului, a cablurilor, 
dispozitivelor sau altor instalaţii asemănătoare, având alte destinaţii 
decât distribuirea de energie electrică, instalare care necesită în mod 
obligatoriu acordul administratorului drumului judeţean, precum si 
acordul proprietarului stâlpilor.    
 Sunt scutite de plata acestor tarife:  
- SC OLTDRUM SA, unităţile Ministerului Apărării Naţionale, unităţile 
de pompieri, unităţile de asistenţă socială şi educaţie, unităţile de cult;  
-  agenţii economici din sectorul energetic, titulari ai autorizaţiilor sau 
licenţelor acordate conform legii, în favoarea cărora legiuitorul a 
instituit dreptul de uz şi dreptul de servitute asupra proprietăţii publice 
sau private a statului şi a unităţilor administrativ – teritoriale, conform 
prevederilor art. 12 alin. (2), (3), (4) si (13) din Legea energiei electrice 
şi  gazelor naturale nr. 123/2012; 
- dacă utilizatorul drumului judeţean este Consiliul Judeţean Olt şi 
consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 

Se exceptează de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexă, 
cazurile în care amplasarea se realizează în zonele de protecţie, 
precum şi cazurile amplasării instalaţiilor care asigură utilităţile 
necesare consumului casnic, de către deţinătorii acestora, în zona de 
siguranţă şi protecţie. 

Sumele obţinute din încasarea taxelor pentru eliberarea 
autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumurilor judeţene, 
acordului prealabil de amplasare şi acces la drum judeţean, precum si 
tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor de interes 
judeţean, prevăzute la punctele (1), (2), respectiv (3) din anexa la 
proiectul de hotărâre, constituie venituri ale bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Olt, în calitate de administrator al drumurilor 
judeţene.  
        Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces 
în zona drumurilor judeţene, acordul prealabil de amplasare şi acces la 
drum judeţean, precum şi tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona 
drumurilor de interes judeţean prevăzute în anexă, se aplică începând 
cu data de 01.01.2013, dată la care îşi încetează aplicabilitatea orice 
prevederi contrare. 

La întocmirea proiectului de hotărâre au fost respectate 
prevederile art. 46 şi art. 47 alin (4), (6), (7) şi (8) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, conform căreia „Administratorul 
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drumului stabileşte tarife pentru ocuparea zonei drumului şi excepţiile 
de la plata acestora, care se aprobă prin hotărâre a consiliilor 
judeţene, cu avizul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru 
drumurile de interes judeţean”, aviz obţinut conform adresei nr. 
2581/24.01.2011,  înregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 
882/26.01.2011. 

Avizul respectiv este pentru taxele/tarifele prevăzute pentru anul 
2011, dar având in vedere ca acestea s-au menţinut la acelaşi nivel si 
in anul 2012, si, de asemenea, se menţin pentru anul 2013, 
considerăm că nu este necesar alt aviz.   

Faţă de cele prezentate precizăm că proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare 
şi/sau de acces în zona drumurilor judeţene, a tarifelor pentru acordul 
prealabil de amplasare şi acces la drum judeţean, precum si a tarifelor 
de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene, pentru anul 
2013, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale şi propunem 
aprobarea acestuia în forma prezentată. 
 
 
 
        INIŢIATORI, 
 
 
 
 
 
      VICEPREŞEDINTE                                 VICEPREŞEDINTE 
       Marius OPRESCU                                     Ioan CIUGULEA 
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CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT    
Direcţia Buget - Finanţe                            
Direcţia Tehnică şi Investiţii 
Nr. 9754/25.10.2012                                          
                                                        
 
         AVIZAT                                                                     AVIZAT 
VICEPREŞEDINTE                                                 VICEPRESEDINTE 
 Marius OPRESCU                                                   Ioan CIUGULEA 
 
 

R A P O R T 
   cu privire la aprobarea:  taxei pentru eliberarea autorizaţiei 
de amplasare şi/sau de acces în zona drumurilor judeţene, a 

tarifelor pentru acordul prealabil de amplasare şi acces la drum 
judeţean, precum si a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona 

drumurilor judeţene, pentru anul 2013 
 

  Conform prevederilor art. 46 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, realizarea sau amplasarea în zona drumului 
public a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, accesuri, amenajări 
sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, este 
permisă pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei 
acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona 
drumului public emise de administratorul drumului respectiv.  

De asemenea, conform prevederilor art. 46 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, având in vedere prevederile art. 1 
alin. (6) din Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 
568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională 
de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din România S.A, completat prin nr. 
152/2011, s-au aprobat tarifele pentru eliberarea acordului prealabil de 
amplasare şi acces la drum judeţean. 

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea amprizei şi zonei 
de siguranţă a drumurilor publice prin amplasarea supraterană sau 
subterană a unor construcţii, instalaţii şi/sau panouri publicitare, precum 
şi prin executarea de accesuri la drumurile publice, cu amenajările 
aferente, acceptate de administratorul drumului, se aplică tarife pentru 
ocuparea zonei drumului, care se constituie ca venituri la dispoziţia 
administratorului, pentru administrarea, exploatarea, 
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întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice.      
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 145/22.12.2011, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 76/2011, s-a 
aprobat taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces 
în zona drumurilor judeţene (prevăzută la punctul (1) din anexa), tarifele 
pentru eliberarea acordului prealabil de amplasare şi acces la drum 
judeţean (prevăzute la punctele (2), (3) şi (4) din anexa) si tarifele de 
utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene (prevăzute la 
punctul (5) din anexa), pentru anul 2012. 

Conform art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, autoritatea deliberativă a 
administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate 
stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul 
titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, 
precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute 
la art. 295 alin. (11) lit. c) şi d). 

Cu adresa nr. 9391/16.10.2012, Direcţia Buget – Finanţe din cadrul 
Consiliului Judeţean Olt a solicitat Direcţiei Tehnice şi Investiţii propuneri 
în vederea actualizării anexei la proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de 
acces în zona drumurilor judeţene, a tarifelor pentru acordul prealabil de 
amplasare şi acces la drum judeţean, precum si a tarifelor de utilizare a 
suprafeţelor din zona drumurilor judeţene, pentru anul 2013. 

Ca răspuns la adresa sus menţionată, cu adresa nr. 
9391/31.10.2012 Direcţia Tehnică şi Investiţii propune următoarele: 

� Conform prevederilor art. 46 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, realizarea sau amplasarea în zona 
drumului public a oricărei construcţii etc. este permisă pe baza 
autorizaţiei de construire în condiţiile existenţei acordului 
prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona 
drumului public emisă de administratorul drumului. Deci, se 
vor percepe taxe pentru acordul prealabil si taxe pentru 
autorizaţie de amplasare. 
�  În anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 

145/22.11.2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Olt nr. 76/2012, cu privire la aprobarea taxei pentru eliberarea 
autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumurilor 
judeţene, a tarifelor pentru acordul prealabil de amplasare şi 
acces la drum judeţean, precum si a tarifelor de utilizare a 
suprafeţelor din zona drumurilor judeţene, pentru anul 2012,s-a  
perceput eronat aceeaşi taxă pentru autorizaţie de amplasare 
la punctul (1) si la punctul (3), cu valori diferite. Se 
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vor elimina prevederile de la punctul 1, se vor păstra 
prevederile de la punctul 3 din anexa  sus menţionată, iar 
anexa la proiectul de hotărâre va fi conform celei din adresa nr. 
9391/31.10.2012. 
� Tarifele pentru acordul prealabil de amplasare şi de acces în 

zona drumurilor judeţene (pentru persoane fizice si juridice), 
prevăzute la punctul (1), rămân la nivelul tarifelor aprobate 
pentru  anul 2012, conform anexei la proiectul de hotărâre.  
� Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de 

acces la drum judeţean (pentru persoanele juridice ce 
utilizează suprafeţele din zona drumului judeţean pentru care 
se va încheia obligatoriu un contract), prevăzută la punctul (2), 
rămâne la nivelul taxei aprobate pentru  anul 2012 (prevăzută 
la pct. (3) din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 
145/22.11.2011), modificată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 76/2012, conform anexei la proiectul de 
hotărâre. 
� Tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor 

judeţene prevăzute la punctul (3), rămân la nivelul tarifelor 
aprobate pentru  anul 2012, conform anexei la proiectul de 
hotărâre.  
� Faţă de prevederile din anexa la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr. 145/22.11.2011, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 76/2012, în anexa la proiectul de 
hotărâre se vor menţiona următoarele:   

- La punctul (C1) – Elemente ale reţelelor de comunicaţii 
electronice, conductori telefonici, cabluri tv. şi alte 
asemănătoare, pt. care este stabilită procedura negocierii – 
se propune tariful stabilit prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Olt nr. 76/09.07.2012. 

- La punctul (F) – Alte construcţii subterane şi supraterane în 
ampriză, în zona de siguranţă şi protecţie sau alte terenuri 
aparţinând drumului judeţean, se va aplica tariful stabilit la 
nivelul anului 2012, cu excepţia spaţiilor comerciale.  

        -     La punctele (K1) şi (K2) tarifele se percep la eliberarea 
acordului prealabil, cu excepţia celor care susţin instalaţiile 
de la pct. C1, pentru care tariful este de 0,50 lei/lună. 

 Având in vedere cele menţionate, pentru anul 2013 se propune 
aprobarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de 
acces în zona drumurilor judeţene, a tarifelor pentru acordul prealabil de 
amplasare şi acces la drum judeţean, precum si a tarifelor de utilizare a 
suprafeţelor din zona drumurilor de interes judeţean, aşa cum sunt 
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prevăzute la punctele (1),  (2), respectiv (3) din anexa la proiectul de 
hotărâre. 

Autorizaţia de amplasare  şi/sau acces la drum se emite pentru o 
anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei 
şi/sau destinaţiei obiectivului de către titularul autorizaţiei de amplasare 
şi/sau de acces se realizează numai cu aprobarea administratorului 
drumului. 

La eliberarea  autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona 
drumurilor judeţene a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, 
accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa 
circulaţiei, administratorul drumurilor judeţene, prin grija Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii va încheia cu utilizatorii suprafeţelor respective 
(titularii autorizaţiilor  de amplasare şi/sau de acces) contracte de 
utilizare, cu aplicarea tarifelor prevăzute în anexa la proiectul de 
hotărâre sau, după caz, negociate. 

Autorizaţia de amplasare şi sau de acces în zona drumului 
judeţean nu se eliberează până la încheierea contractului cu 
administratorul drumului. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la  
drum judeţean şi acordul prealabil de amplasare şi/sau acces în zona 
drumurilor judeţene nu se datorează pentru: 

a) lăcaş de cult sau construcţie anexă, unităţi ale serviciului de 
ambulanţă, unităţi de asistenţă socială şi educaţie; 
b)   lucrări de construcţii sau instalaţii ale Ministerului Apărării 
Naţionale, unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor 
(Inspectorate pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţie, Jandarmerie), care 
se pot executa fără acceptul administratorului drumului;  
c) dacă beneficiarul amplasării şi/sau accesului în zona drumului 
judeţean este Consiliul Judeţean Olt şi consiliile locale de pe raza 
judeţului Olt. 

         În ceea ce priveşte tarifele pentru elementele de comunicaţii 
electronice, acestea se stabilesc prin negociere potrivit prevederilor art. 
27 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind 
cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi se supun apoi aprobării Consiliului Judeţean Olt. 

Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi pentru instalarea, pe 
stâlpii de distribuire a energiei electrice din zona drumului, a cablurilor, 
dispozitivelor sau altor instalaţii asemănătoare, având alte destinaţii 
decât distribuirea de energie electrică, instalare care necesită în mod 
obligatoriu acordul administratorului drumului judeţean, precum si 
acordul proprietarului stâlpilor.    
 Sunt scutite de plata acestor tarife:  
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- SC OLTDRUM SA, unităţile Ministerului Apărării Naţionale, unităţile de 
pompieri, unităţile de asistenţă socială şi educaţie, unităţile de cult;  
-  agenţii economici din sectorul energetic, titulari ai autorizaţiilor sau 
licenţelor acordate conform legii, în favoarea cărora legiuitorul a instituit 
dreptul de uz şi dreptul de servitute asupra proprietăţii publice sau 
private a statului şi a unităţilor administrativ – teritoriale, conform 
prevederilor art. 12 alin. (2), (3), (4) si (13) din Legea energiei electrice şi  
gazelor naturale nr. 123/2012; 
- dacă utilizatorul drumului judeţean este Consiliul Judeţean Olt şi 
consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 

Se exceptează de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexă, cazurile 
în care amplasarea se realizează în zonele de protecţie, precum şi 
cazurile amplasării instalaţiilor care asigură utilităţile necesare 
consumului casnic, de către deţinătorii acestora, în zona de siguranţă şi 
protecţie. 

Sumele obţinute din încasarea taxelor pentru eliberarea autorizaţiei 
de amplasare şi/sau de acces în zona drumurilor judeţene, acordului 
prealabil de amplasare şi acces la drum judeţean, precum si tarifelor de 
utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor de interes judeţean, 
prevăzute la punctele (1), (2), respectiv (3) din anexa la proiectul de 
hotărâre, constituie venituri ale bugetului propriu al Consiliului Judeţean 
Olt, în calitate de administrator al drumurilor judeţene.  
        Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în 
zona drumurilor judeţene, acordul prealabil de amplasare şi acces la 
drum judeţean, precum şi tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona 
drumurilor de interes judeţean prevăzute în anexă, se aplică începând 
cu data de 01.01.2013, dată la care îşi încetează aplicabilitatea orice 
prevederi contrare. 

 La întocmirea proiectului de hotărâre au fost respectate prevederile 
art. 46 şi art. 47 alin (4), (6), (7) şi (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform căreia „Administratorul drumului 
stabileşte tarife pentru ocuparea zonei drumului şi excepţiile de la plata 
acestora, care se aprobă prin hotărâre a consiliilor judeţene, cu avizul 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru drumurile de interes 
judeţean”, aviz obţinut conform adresei nr. 2581/24.01.2011,  
înregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 882/26.01.2011. 

Avizul respectiv este pentru taxele/tarifele prevăzute pentru anul 
2011, dar având in vedere ca acestea s-au menţinut la acelaşi nivel si in 
anul 2012, si, de asemenea, se menţin pentru anul 2013, considerăm că 
nu este necesar alt aviz.   
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Faţă de cele prezentate precizăm ca proiectul de hotărâre cu privire 

la aprobarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de 
acces în zona drumurilor judeţene, a tarifelor pentru acordul prealabil de 
amplasare şi acces la drum judeţean, precum si a tarifelor de utilizare a 
suprafeţelor din zona drumurilor de interes judeţean, pentru anul 2013, 
îndeplineşte condiţiile legale şi propunem aprobarea acestuia în forma 
prezentată.  
 
 

   Director executiv,         Director executiv, 
 Constanţa DUMITRU                   Cornel MOTOI 

 
 
 
 
 
           Compartiment                                         Şef Serviciu 
           Impozite şi Taxe                                Administrarea Patrimoniului,  
              Irina MITRICĂ                                  U.L.M. şi Transport Judeţean 
                                                                                Costinel NETCU  

 
 
 
 
 
    Şef Serviciu Juridic Contencios, 
         Ana Venera ŞTEFĂNESCU 
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