
 
 
 
 
 
  
          
 
 
 
            

H O T A R Â R E 
cu privire la: aprobarea înlocuirii anexei la Hotarârea 

Consiliului Judetean Olt nr. 49/26.05.2005 referitoare la 
stabilirea tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona 

drumurilor de interes judetean, pentru anul 2006 
     
Având în vedere: 

- Expunerea de motive privind proiectul de hotarâre; 
- Raportul comun nr. 27/04.01.2006  al  Directiei  Buget, 

Taxe – Impozite si Informatizare, Directiei Tehnice si 
Arhitectului Sef; 

-  Avizul nr. 154/11.01.2006 al Comisiei pentru studii 
economico –  sociale, buget – finante, administrarea 
domeniului public si privat al judetului;  

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

- Prevederile Legii nr. 318/2003 – Legea energiei electrice; 
- Prevederile OUG nr. 79/2002 – privind cadrul general de 

reglementare a comunicatiilor - aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 591/2002. 

- Prevederile OUG nr. 59/2005 privind unele masuri de 
natura fiscala si financiara pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei     
nationale, completata prin OUG nr. 181/2005.   

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

          Art. 1.  Se aproba înlocuirea anexei la Hotarârea Consiliului 
Judetean Olt nr. 49/26.05.2005 referitoare la stabilirea tarifelor de 
utilizare a suprafetelor din zona drumurilor de interes judetean, 
pentru anul 2006, cu anexa care face parte integranta din 
prezenta hotarâre. 

Art. 2.  Tarifele de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor 
de interes judetean prevazute în anexa se aplica începând  cu 
data de 01.01.2006, data la care îsi înceteaza aplicabilitatea orice 
prevederi contrare. 

Art. 3.    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.  
 
 

         PRESEDINTE, 
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