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H O T Ă R Â R E 

cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 
164/18.12.2012 referitoare 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. 8434/21.08.2013 privind 
proiectul de hotărâre nr. 8435/21.08.2013; 

- Raportul comun nr. 8436/21.08.2013 al Direcţiei Buget – 
Finanţe si  Direcţiei Tehnice şi Investiţii; 

- Raportul nr. 8640/28.08.2013 al Comisiei pentru studii 
economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

- Raportul nr. 8586/27.08.2013 al Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului si relaţii cu cetăţenii; 

- Adresa nr. 21943/01.08.2013 a Instituţiei Prefectului 
Judeţul Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
7919/02.08.2013; 

- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu completările 
ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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- Prevederile art. 8 din Legea nr. 268/2006 pentru 
ratificarea acordului dintre România şi Statele Unite ale 
Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite 
staţionate pe teritoriul României, semnat la 6 decembrie 
2005;  

- Prevederile art. 10 din Legea nr. 260/2002 pentru 
ratificarea acordului dintre România şi Statele Unite ale 
Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii 
în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001; 

- Prevederile Aranjamentului de implementare privind 
operaţiunile cu proprietăţi imobiliare şi managementul 
proprietăţii imobiliare pentru implementarea Acordului 
dintre România şi Statele Unite ale Americii privind 
activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul 
României, semnat la Bucureşti la 31 octombrie 2007 
(Aranjamentul de implementare privind operaţiunile cu 
proprietăţi imobiliare); 

- 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. 12 alin. (2), (3), (4) si (13) din Legea 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012; 

- Prevederile Legii nr. 154/2012 privind regimul 
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice.  

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.I.  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 164/18.12.2012 
referitoare 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, se completează după cum urmează: 

1.  La art. 7, după litera c) se introduc două noi litere, literele 
d) şi e) cu următorul cuprins: 
„d) Proiectul de alimentare cu energie electrică a facilităţii 
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americane de la Deveselu, judeţul Olt, este scutit de plata 
oricăror impozite, taxe sau impuneri care se fac venit la 
bugetul Consiliului Judeţean Olt; 
 e) aceeaşi scutire, prevăzută la lit. d), se aplică şi în ceea ce 
priveşte furnizarea utilităţilor sau serviciilor în folosul 
partenerului american, fără chirie sau alte costuri similare.” 
2.  La art. 8, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, 
alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins: 
 „(4) Proiectul de alimentare cu energie electrică a facilităţii 
americane de la Deveselu, judeţul Olt, este scutit de plata 
oricăror impozite, taxe sau impuneri care se fac venit la 
bugetul Consiliului Judeţean Olt; 
  (5) Aceeaşi scutire, prevăzută la alin. (4), se aplică şi în 
ceea ce priveşte furnizarea utilităţilor sau serviciilor în folosul 
partenerului american, fără chirie sau alte costuri similare.” 

        Art.II. Prezenta hotărâre se aplică de la data adoptării 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.  
 
 
 

PREŞEDINTE 
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