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CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT    
Direcţia Buget-Finanţe                            
Direcţia Tehnică şi Investiţii 
Nr. 3806/11.05.2010                                           
                                                                         AVIZAT 
                                                                 VICEPRE�EDINŢI 
                                                  Ioan NEDELEA       Ioan CIUGULEA 
 
 
 
 
 
 
 

R A P O R T 
cu privire la actualizarea unor tarife de 

utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor de 
interes judeţean pentru anul 2010 

 
         În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 
43/1997 privind  regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul Judeţean Olt, în calitate de 
administrator al drumurilor judeţene, a instituit începând cu anul 
2001 tarife de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor de interes 
judeţean, tarife care au fost actualizate anual prin hotărâri ale 
consiliului judeţean, până în anul 2008. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 110/2007 au  fost 
aprobate tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor de 
interes judeţean pentru anul 2008.  

Având in vedere precizările din Raportul comun al Direcţiei 
Buget – Finanţe, Direcţiei Contabilitate – Financiar, Administrativ, 
Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Arhitectului �ef al Judeţului şi Direcţiei 
Juridice şi Relaţii cu Publicul nr. 8960/27.10.2009 cu privire la 
aprobare taxe pentru anul 2010, „tarifele de utilizare a suprafeţelor 
din zona drumurilor judeţene pentru spaţiile comerciale nu se 
percep începând cu anul 2009”. 

Astfel, tarifele prevăzute la punctul F. din Anexa la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 110/2007 se modifică după cum 
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urmează: „Alte construcţii subterane şi supraterane în ampriză, în 
zona de siguranţă şi protecţie sau alte terenuri  aparţinând drumului 
judeţean”. 

Conform art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, nivelul impozitelor şi 
taxelor locale poate fi majorat anual cu până la 20% de consiliile 
locale şi judeţene, cu excepţia celor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi 
(5) şi la art. 295 alin. (11) lit. b) – d). 

Pentru anul 2010 propunem majorarea cu 20% faţă de nivelul 
anului 2008, a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona 
drumurilor de interes judeţean. 

În ceea ce privesc 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi se supun apoi aprobării 
Consiliului Judeţean Olt. 

Tarifele de utilizare propuse sunt redate în anexa la proiectul 
de hotărâre.  
 În vederea aplicării acestor tarife prin grija Direcţiei Tehnice şi 
Investiţii se vor încheia contracte de utilizare cu persoanele fizice 
sau juridice care amplasează în zona drumurilor judeţene 
construcţii, instalaţii, panouri publicitare şi alte asemenea iar 
Direcţia Buget – Finanţe va urmări încasarea sumelor aferente 
contractelor. În caz de nerespectare a clauzelor contractuale, a 
dispoziţiilor legale în vigoare ori a condiţiilor  din  actul  de 
acceptare, utilizatorii vor fi obligaţi să desfiinţeze sau să mute, pe 
cheltuiala proprie, construcţiile, instalaţiile etc. realizate în zona 
drumurilor judeţene. 
 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, titularii de autorizaţii şi licenţe, 
beneficiari ai dreptului de uz şi de servitute asupra proprietăţii 
publice sau private a statului şi unităţilor administrativ teritoriale -  
conform prevederilor art. 16 alin. (12) din Legea nr. energiei 
electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 



 3

 La întocmirea proiectului de hotărâre au fost respectate 
prevederile art. 47 alin (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform cărora „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”. 
  Faţă de cele prezentate precizăm ca proiectul de hotărâre cu 
privire la actualizarea unor tarife de utilizare a suprafeţelor din zona 
drumurilor de interes judeţean pentru anul 2010 îndeplineşte 
condiţiile legale şi propunem aprobarea acestuia în forma 
prezentată.  
 
  

   Director executiv,         Director executiv, 
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