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    EXPUNERE de MOTIVE 

cu privire la: - aprobarea taxei pentru eliberarea autoriza ţiei 
de amplasare şi/sau de acces în zona drumurilor jude ţene 
                   - aprobarea tarifelor de utilizare a suprafe ţelor                    
din zona drumurilor de interes jude ţean, pentru anul 2011 

 
 Proiectul de hot ărâre propune:  

   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.  

Astfel, se propune aprobarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei 
de amplasare şi/sau de acces în zona drumurilor judeţene, prevăzută 
la punctul (1) 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 
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contracte de utilizare, cu aplicarea tarifelor prevăzute în anexa la 
prezenta 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. 

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, 
întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice.      
         Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 88/24.06.2010 au  
fost aprobate tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor de 
interes judeţean, cu aplicabilitate începând cu data de 01.07.2010.  

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). 

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 
88/24.06.2010, tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor 
de interes judeţean au fost majorate cu 20% faţă de nivelul anului 
2008, şi întrucât cuantumul acestor tarife este destul de ridicat, pentru 
anul 2011 propunem menţinerea tarifelor de utilizare a suprafeţelor 
din zona drumurilor de interes judeţean la nivelul anului2010, conform 
punctului (2) din anexa la proiectul de hotărâre. 

Sumele obţinute din încasarea taxei pentru eliberarea 
autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumurilor judeţene 
şi tarifelor prevăzute la punctele (1) şi (2) din anexa la proiectul de 
hotărâre, constituie venituri ale bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt, în calitate de administrator al drumurilor judeţene.  

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. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces 
în zona drumurilor judeţene, precum şi tarifele de utilizare a 
suprafeţelor din zona drumurilor de interes judeţean prevăzute în 
anexă, se aplică începând cu data de 01.02.2011, dată la care îşi 
încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare. 
  Pentru luna ianuarie 2011 se aplică tarifele de utilizare a 
suprafeţelor din zona drumurilor de interes judeţean la nivelul anului 
2010, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 88/2010.  
 Proiectul de hotărâre a fost întocmit ţinând cont de prevederile 
OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 În proiectul de hotărâre sunt prevăzute cazurile în care nu se 
datorează taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de 
acces în zona drumurilor judeţene, precum şi scutirile pentru tarifele 
de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor de interes judeţean, 
pentru anul 2011. 
  Proiectul de Hotărâre cu privire la: 
   - aprobarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare 
şi/sau de acces în zona drumurilor judeţene; 
   - aprobarea tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona 
drumurilor de interes judeţean, 
pentru anul 2011, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale şi 
propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 
 
        INIŢIATORI, 
 
 
      VICEPREŞEDINTE                                 VICEPREŞEDINTE 
          Ioan NEDELEA                                       Ioan CIUGULEA 
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