CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
Serviciul Relații Publice, ATOP și Transparență Decizională

Nr. 3527/04.04.2019

ANUNȚ
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) și (2) din Legea privind transparența
decizională în administrația publică nr.52/2003, republicată, se aduc la cunoștință publică,
astăzi, 04 aprilie 2019 următoarele documente:
1. Expunere de motive nr. 3522/04.04.2019 la proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 213/20.12.2018 cu privire la aprobarea
tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizației de amplasare şi/sau de acces la
drumurile județene, precum şi a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor
județene pentru anul 2019.
Inițiatori : Ioan CIUGULEA și Virgil DELUREANU - Vicepreședinți ai Consiliului
Județean Olt.
2. Proiect de hotărâre nr 3523/04.04.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Olt nr. 213/20.12.2018 cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului
prealabil şi autorizației de amplasare şi/sau de acces la drumurile județene, precum şi a
tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2019.
Inițiatori : Ioan CIUGULEA și Virgil DELUREANU - Vicepreședinți ai Consiliului
Județean Olt.
3. Raportul Direcției Economice, Buget-Finanțe și al Direcției Tehnice și Investiții
nr. 3524/04.04.2019 la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Olt nr. 213/20.12.2018 cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului
prealabil şi autorizației de amplasare şi/sau de acces la drumurile județene, precum şi a
tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 2019.
Aceste documente pot fi consultate la avizier și pe site-ul Consiliului Județean Olt.
Proiectul de hotărâre cu documentația de bază se pot obține, în copie, pe bază de
cerere depusă la Serviciul Relații Publice, ATOP și Transparență Decizională.
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea privind
transparența decizională în administrația publică nr.52/2003, republicată, până la data de 17
aprilie 2019, persoanele sau organizațiile interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii
sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii
publice, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ la care se
referă, a datei trimiterii și a datelor de contact ale expeditorului, astfel:
- prin e-mail la adresa: cjolt@cjolt.ro
- prin poștă la sediul Consiliului Județean Olt: Slatina, B-dul. A.I. Cuza, nr.14, jud. Olt
- personal, la doamna Magdalena ȚOLU – Responsabil pentru relația cu societatea
civilă, Serviciul Relații Publice, ATOP și Transparență Decizională.

PREȘEDINTE
Marius OPRESCU
Serviciul Relații Publice, ATOP
și Transparență Decizională
Magdalena ȚOLU

I.I.I./1 ex

EXPUNERE de MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.
213/20.12.2018 cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului
prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene,
precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene
pentru anul 2019
Proiectul de hotărâre propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt
nr. 213/20.12.2018 cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului
prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene, precum
şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene pentru anul
2019.
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, reglementează în mod unitar administrarea
drumurilor publice ce fac parte din sistemul naţional de transport.
Potrivit prevederilor art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, administrarea drumurilor
județene se asigură de către consiliile județene, iar a drumurilor de interes local, de
către consiliile locale pe raza administrativ – teritorială a acestora. Fac excepție
sectoarele de drumuri județene, situate în intravilanul localităților urbane, inclusiv
lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente, care vor fi în administrarea
consiliilor locale respective.
În conformitate cu prevederile art. 57 lit. c) şi art. 58 din O.G. nr. 43/1997,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor și
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice coordonează din punct de
vedere tehnic şi metodologic întreaga reţea de drumuri deschise circulaţiei publice
și stabileşte strategia privind dezvoltarea unitară şi echilibrată a întregii reţele de
drumuri deschise circulaţiei publice .
Conform prevederilor art. 46 din același act normativ, pentru realizarea sau
amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcții
sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop, fără a
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periclita siguranța circulației, sunt obligatorii, pe lângă autorizația de construire,
după caz, acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces în zona
drumului public, emise de administratorul drumului respectiv.
Acestea se emit pentru o anumită funcţie și/sau destinaţie a obiectivului, iar
schimbarea funcţiei și/sau a destinaţiei obiectivului de către titularul autorizaţiei de
amplasare şi/sau de acces se realizează numai cu aprobarea administratorului
drumului .
Pentru amplasarea și accesul în zona drumului, beneficiarul are obligația
încheierii cu administratorul drumului public a contractului pentru utilizare și acces
în zona drumului public și plata tarifelor corespunzătoare.
Contractul se încheie odată cu eliberarea autorizației de amplasare și/sau de
acces în zona drumului public, cu excepția cazurilor în care utilizatorul este scutit de
plata tarifelor pentru amplasarea și accesul în zona drumului.
În aceste condiţii, Consiliul Judeţean Olt, în calitate de administrator al
drumurilor de interes judeţean, în conformitate cu prevederile art. 47 alin (7) din
O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
utilizarea amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor judeţene prin amplasarea
supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii și/sau panouri publicitare,
prin executarea de căi de acces la drumul public, cu amenajările aferente, parcări,
refugii auto, platforme carosabile și de control, precum și pentru accesul în zona
drumului public pentru efectuarea unor lucrări, acceptate de administratorul
drumului, aplică tarife pentru utilizare și acces în zona drumului, care se vor
constitui ca venituri la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, pentru administrarea,
exploatarea, întreţinerea , repararea şi modernizarea drumurilor judeţene .
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 213/21.12.2018 au fost aprobate
tarifele pentru eliberarea acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau
acces la drumurile județene precum și tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona
drumurilor județene, pentru anul 2019.
Cu adresa nr. 1297/11.02.2019, Consiliul Județean Olt, a solicitat Autorității
Naționale pentru administrare și Reglementare în Comunicații punctul de vedere cu
privire la următoarele aspecte:
- Conform art. 47 alin. (10) din O.G. 43/1997, administratorul drumului stabilește
tarife pentru utilizarea și accesul în zona drumurilor care se aprobă, în cazul nostru,
prin hotărâre a Consiliului Județean Olt, pentru drumurile de interes județean .
- Prin apariția Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor
de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru
reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, potrivit
prevederilor art. 6 alin. (5) din acest act normativ, competența de stabilire a tarifelor
maxime pentru existența și funcționarea rețelelor de comunicații electronice și a
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elementelor de infrastructură fizică instalate, se stabilesc de către Autoritatea
Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).
- În anexa la Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicații nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi
percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele
proprietatea publică, nu se regăsesc tarife stabilite pentru amplasarea stălpilor,
cablurilor electrice, telefonice, TV, internet în zona drumurilor judeţene.
- Conform prevederilor art. 1 alin.( 2) din Decizia mai sus menţionată, ,, Pentru
elementele de rețea de comunicații electronice și elemente de infrastructură fizică
care nu sunt incluse în anexă, respectiv antene, cabinete, camere tehnice, camere
de tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și
infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și cutiile pentru care se
exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă, tariful pentru exercitarea
dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietatea publică nu poate
depăși valoarea de zero lei”.
Interpretând prevederile acestui articol, rezultă că pentru amplasări de stâlpi,
cabluri electrice, telefonice, TV, internet instalate în zona drumurilor județene nu se
mai percep tarife.
În speță, în anul 2002 în baza prevederilor O.G. nr. 43/1997, a fost încheiat cu
S.N. Tc ROMTELECOM S.A un contract de utilizare a zonei drumurilor județene.
După apariția actelor normative menționate mai sus, TELEKOM ROMANIA
COMMUNICAȚION S.A solicită cu adresa nr. TKR/FIN/API/100981/28.01.2019,
rezilierea acestui contract și încheierea unui nou contract în baza Legii nr. 159/2016.
Cu adresa nr. SC – CVP1/22.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.
1676/22.02.2019, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în
Comunicații comunică următorul punct de vedere:
”Referitor la solicitarea dumneavoastră de a vă comunica dacă se mai pot
percepe tarife pentru furnizorii de rețele de comunicații electronice care dețin stâlpi,
cabluri electrice, telefonice, TV, internet, instalate în zona drumurilor județene,
facem precizarea că actul normativ emis de Autoritatea Națională pentru
Administrare și Reglementare în Comunicații stabilește tarifele maxime pozitive doar
pentru 48 de tipuri de acces, printre acestea neregăsindu-se și tipul de acces la care
faceți referire, acesta încadrându-se la art. 1 alin. (2) din Decizia Președintelui
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr.
997/2018, care prevede că pentru elementele de rețea de comunicații electronice și
elemente de infrastructură fizică care nu sunt incluse în anexă, respectiv antene,
cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni,
turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și
cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă, tariful
pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele
proprietatea publică nu poate depăși valoarea de zero lei”.
Având în vedere cele prezentate, cu adresa nr. 2214/12.03.2019, Direcția
Tehnică și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 213/20.12.2018 cu privire
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la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de
amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene, precum şi a tarifelor de utilizare a
suprafeţelor din zona drumurilor județene pentru anul 2019, în sensul exceptării de
la plata tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene a
furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice și elemente de infrastructură fizică,
pentru tipurile de acces care nu sunt incluse în Anexa la Decizia Președintelui
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr.
997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului
de acces pe, deasupra în sau sub imobilele proprietate publică, respectiv antene,
cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni,
turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și
cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă, pentru
care tariful pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele
proprietate publică a județului Olt nu poate depăși valoarea de zero lei.
Față de cele expuse a fost inițiat proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 213/20.12.2018 cu privire la aprobarea tarifelor
pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la
drumurile judeţene, precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona
drumurilor județene pentru anul 2019. Modificările privesc alineatul (2) al art. 4 și
denumirea literei C1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 213/2018.
Precizăm ca proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale şi propunem
aprobarea acestuia în forma prezentată.

INIŢIATORI,
VICEPREŞEDINTE
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Virgil DELUREANU

VICEPREȘEDINTE
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Ioan CIUGULEA

IM;AVS/2ex
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PROIECT
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 213/20.12.2018 cu
privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei
de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene,
precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene
pentru anul 2019

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 3522/04.04.2019 cu privire la proiectul de hotărâre
nr. 3523/04.04.2019;
- Prevederile art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 401 lit. c), art. 46 şi art. 47 alin. (4), (6), (7), (8), (9) si (10) lit.
b) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 6 alin. (4) – (6) din Legea nr. 159/2016 privind regimul
infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru
stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de
comunicații electronice, completată prin Ordonanța de Urgență nr.
114/2018;
- Prevederile art. 1 alin. (2) din Decizia Președintelui Autorității Naționale
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/2018 privind
tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces
pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, precum și Anexa la
această decizie;
- Precizările privind interpretarea și aplicarea unor prevederi ale Legii nr.
159/2016 și ale Deciziei ANCOM nr. 997/2018 pentru stabilirea tarifelor de
acces pe proprietatea publică;
- Adresa nr. 1297/11.02.2019 a Consiliului Județean Olt către ANCOM,
înregistrată la ANCOM sub nr. SC-5251/14.02.2019;
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- Adresa nr. SC – CVP1/22.02.2019 a Autorității Naționale pentru Administrare
și Reglementare în Comunicații, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.
1676/22.02.2019;
- Adresa nr. 2214/12.03.2019 a Direcției Tehnice și Investiții către Direcția
Economică, Buget - Finanțe;
- prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. b), alin. (3) lit. c) şi art. 97 alin.(1),
art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. c) 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 Județean Olt nr. 213/20.12.2018 cu privire la
aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de
amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene, precum şi a tarifelor de utilizare a
suprafeţelor din zona drumurilor județene se modifică, după cum urmează:
1. Alin. (2) al art. 4 va avea următorul cuprins:
,, (2) Sunt exceptate de la aplicarea tarifelor prevăzute la alin. (1), precum și
de la perceperea celorlalte tarife de utilizare a zonei drumurilor județene, respectiv
de acces la zona drumurilor județene prevăzute în anexa la prezenta hotărâre,
tipurile de acces pentru elementele de rețea de comunicații electronice și elemente
de infrastructură fizică care nu sunt incluse în Anexa la Decizia Președintelui
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr.
997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea
dreptului de acces pe, deasupra în sau sub imobilele proprietate publică, respectiv
antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază,
stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, precum și
pentru cablurile și cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel
prevăzut în anexă, pentru care tariful pentru exercitarea dreptului de acces pe,
deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică a județului Olt nu poate depăși
valoarea de zero lei.”
2. Litera C1 din Anexă va avea următoarea denumire:
,, C1. Amplasare de instalații și subansamble de orice natură, cu excepția
rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică a
acestora”.
Art. II. Prezenta hotărâre se publică în presa locală şi se comunică Direcţiei
Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe, Direcţiei Tehnice şi
Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Olt,
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în vederea aducerii la îndeplinire, Autorității Naționale pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații (ANCOM), Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.

INIŢIATORI
VICEPREŞEDINTE
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Virgil DELUREANU

VICEPRESEDINTE
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Ioan CIUGULEA

AVIZAT,
Secretar al Judeţului
Marinela Elena ILIE

AVS/AVS/2 ex
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Direcţia Economică, Buget –Finanţe
Direcţia Tehnică şi Investiţii
Nr. 3524/04.04.2019
AVIZAT
VICEPREŞEDINTE
Virgil DELUREANU

AVIZAT
VICEPREŞEDINTE
Ioan CIUGULEA

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.
213/20.12.2018 cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului
prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene, precum
şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene pentru anul
2019
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, reglementează în mod unitar administrarea
drumurilor publice ce fac parte din sistemul naţional de transport.
Potrivit prevederilor art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, administrarea drumurilor
județene se asigură de către consiliile județene, iar a drumurilor de interes local, de
către consiliile locale pe raza administrativ – teritorială a acestora. Fac excepție
sectoarele de drumuri județene, situate în intravilanul localităților urbane, inclusiv
lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente, care vor fi în administrarea
consiliilor locale respective.
În conformitate cu prevederile art. 57 lit. c) şi art. 58 din O.G. nr. 43/1997,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor și
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice coordonează din punct de
vedere tehnic şi metodologic întreaga reţea de drumuri deschise circulaţiei publice și
stabileşte strategia privind dezvoltarea unitară şi echilibrată a întregii reţele de
drumuri deschise circulaţiei publice .
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Conform prevederilor art. 46 din același act normativ, pentru realizarea sau
amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau
activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop, fără a
periclita siguranța circulației, sunt obligatorii, pe lângă autorizația de construire, după
caz, acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului
public, emise de administratorul drumului respectiv.
Acestea se emit pentru o anumită funcţie și/sau destinaţie a obiectivului, iar
schimbarea funcţiei și/sau a destinaţiei obiectivului de către titularul autorizaţiei de
amplasare şi/sau de acces se realizează numai cu aprobarea administratorului
drumului .
Pentru amplasarea și accesul în zona drumului, beneficiarul are obligația
încheierii cu administratorul drumului public a contractului pentru utilizare și acces în
zona drumului public și plata tarifelor corespunzătoare.
Contractul se încheie odată cu eliberarea autorizației de amplasare și/sau de
acces în zona drumului public, cu excepția cazurilor în care utilizatorul este scutit de
plata tarifelor pentru amplasarea și accesul în zona drumului.
În aceste condiţii, Consiliul Judeţean Olt, în calitate de administrator al
drumurilor de interes judeţean, în conformitate cu prevederile art. 47 alin (7) din O.G.
nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru utilizarea
amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor judeţene prin amplasarea supraterană
sau subterană a unor construcţii, instalaţii și/sau panouri publicitare, prin executarea
de căi de acces la drumul public, cu amenajările aferente, parcări, refugii auto,
platforme carosabile și de control, precum și pentru accesul în zona drumului public
pentru efectuarea unor lucrări, acceptate de administratorul drumului, aplică tarife
pentru utilizare și acces în zona drumului, care se vor constitui ca venituri la dispoziţia
Consiliului Judeţean Olt, pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea , repararea
şi modernizarea drumurilor judeţene .
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 213/21.12.2018 au fost aprobate
tarifele pentru eliberarea acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau
acces la drumurile județene precum și tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona
drumurilor județene, pentru anul 2019.
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Cu adresa nr. 1297/11.02.2019, Consiliul Județean Olt, a solicitat Autorității
Naționale pentru administrare și Reglementare în Comunicații punctul de vedere cu
privire la următoarele aspecte:
- Conform art. 47 alin. (10) din O.G. 43/1997, administratorul drumului stabilește
tarife pentru utilizarea și accesul în zona drumurilor care se aprobă, în cazul nostru,
prin hotărâre a Consiliului Județean Olt, pentru drumurile de interes județean .
- Prin apariția Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de
comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea
costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, potrivit prevederilor art. 6 alin.
(5) din acest act normativ, competența de stabilire a tarifelor maxime pentru
existența și funcționarea rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de
infrastructură fizică instalate, se stabilesc de către Autoritatea Națională pentru
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).
- În anexa la Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicații nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi
percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele
proprietatea publică, nu se regăsesc tarife stabilite pentru amplasarea stălpilor,
cablurilor electrice, telefonice, TV, internet în zona drumurilor judeţene.
- Conform prevederilor art. 1 alin.( 2) din Decizia mai sus menţionată, ,, Pentru
elementele de rețea de comunicații electronice și elemente de infrastructură fizică
care nu sunt incluse în anexă, respectiv antene, cabinete, camere tehnice, camere de
tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și
infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și cutiile pentru care se exercită
un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă, tariful pentru exercitarea dreptului de
acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietatea publică nu poate depăși
valoarea de zero lei”.
Interpretând prevederile acestui articol, rezultă că pentru amplasări de stâlpi,
cabluri electrice, telefonice, TV, internet instalate în zona drumurilor județene nu se
mai percep tarife.
Cu adresa nr. SC – CVP1/22.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.
1676/22.02.2019, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în
Comunicații comunică următorul punct de vedere:
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”Referitor la solicitarea dumneavoastră de a vă comunica dacă se mai pot
percepe tarife pentru furnizorii de rețele de comunicații electronice care dețin stâlpi,
cabluri electrice, telefonice, TV, internet, instalate în zona drumurilor județene, facem
precizarea că actul normativ emis de Autoritatea Națională pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații stabilește tarifele maxime pozitive doar pentru 48 de
tipuri de acces, printre acestea neregăsindu-se și tipul de acces la care faceți referire,
acesta încadrându-se la art. 1 alin. (2) din Decizia Președintelui Autorității Naționale
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/2018, care prevede că
pentru elementele de rețea de comunicații electronice și elemente de infrastructură
fizică care nu sunt incluse în anexă, respectiv antene, cabinete, camere tehnice,
camere de tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și
infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și cutiile pentru care se exercită
un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă, tariful pentru exercitarea dreptului de
acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietatea publică nu poate depăși
valoarea de zero lei”.
În speță, în anul 2002 în baza prevederilor O.G. nr. 43/1997, a fost încheiat cu
S.N. Tc ROMTELECOM S.A un contract de utilizare a zonei drumurilor județene.
După apariția actelor normative menționate mai sus, TELEKOM ROMANIA
COMMUNICAȚION S.A solicită cu adresa nr. TKR/FIN/API/100981/28.01.2019,
rezilierea acestui contract și încheierea unui nou contract în baza Legii nr. 159/2016.
Având în vedere cele prezentate, Direcția Tehnică și Investiții din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt propune, cu adresa nr.
2214/12.03.2019, modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 213/20.12.2018
cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de
amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene, precum şi a tarifelor de utilizare a
suprafeţelor din zona drumurilor județene pentru anul 2019, în sensul exceptării de
la plata tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene a furnizorilor
de reţele de comunicaţii electronice și elemente de infrastructură fizică, pentru
tipurile de acces care nu sunt incluse în Anexa la Decizia Președintelui Autorității
Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/2018 privind
tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe,
deasupra în sau sub imobilele proprietate publică, respectiv antene, cabinete, camere
tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte
echipamente și infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și cutiile pentru
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care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă, pentru care tariful
pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate
publică a județului Olt nu poate depăși valoarea de zero lei.
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.
213/20.12.2018 cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil
şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene, precum şi a
tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene pentru anul 2019,
îndeplineşte condiţiile legale şi propunem aprobarea acestuia în forma prezentată.
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