
 
 
 
 
 
  
          
 
 
          PROIECT  
                                 

H O T Ă R Â R E 
      cu privire la:  actualizarea unor tarife de utilizare a 
suprafe ţelor din zona drumurilor de interes jude ţean  

 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 3804/11.05.2010 privind 

proiectul de hotărâre nr. 3805/11.05.2010; 
- Prevederile art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 47 alin. (4) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Prevederile 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; 

- Prevederile art. 16 din Legea energiei electrice nr. 
13/2007, cu modificările şi completările ulterioare.  

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 Jude ţean Olt  adopt ă prezenta h o t ă r â r e: 



 
          Art.1. Se majorează cu 20% faţă de nivelul anului 2008 

tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor de 
interes judeţean pentru anul 2010,  conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Sumele obţinute din încasarea acestor tarife 
constituie venituri ale bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt, în calitate de administrator al drumurilor 
judeţene.  

Art.3. La eliberarea  acordurilor prealabile sau avizelor 
de amplasare în zona drumurilor judeţene a construcţiilor, 
instalaţiilor sau panourilor publicitare, administratorul 
drumurilor judeţene, prin grija Direcţiei Tehnice şi Investiţii va 
încheia cu utilizatorii suprafeţelor respective contracte de 
utilizare, cu aplicarea tarifelor prevăzute în anexa la prezenta 
hotărâre. 
      Art.4. Tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona 
drumurilor judeţene pentru elementele reţelelor de 
comunicaţii electronice se stabilesc, potrivit legii, prin 
negociere, şi se supun apoi aprobării Consiliului Judeţean 
Olt. 

Art.5.  (1)  Sunt scutite de la plata tarifelor reglementate 
de prezenta hotărâre: SC OLTDRUM SA Slatina, unităţile 
Ministerului Apărării Naţionale, unităţile de pompieri, unităţile 
de asistenţă socială şi educaţie, unităţile de cult. 

(2) De asemenea, sunt scutiţi de plata tarifelor de 
utilizare agenţii economici din sectorul energetic, titulari ai 
autorizaţiilor sau licenţelor acordate conform legii, în favoarea 
cărora legiuitorul a instituit dreptul de uz şi dreptul de 
servitute asupra proprietăţii publice sau private a statului şi a 
unităţilor administrativ – teritoriale.  

Art.6. Proprietarii construcţiilor, instalaţiilor, panourilor 
publicitare etc., realizate în zona drumurilor judeţene fără 
respectarea condiţiilor prevăzute de lege ori stabilite prin 
contract sau actul de acceptare, inclusiv a condiţiilor 
referitoare la plata tarifelor de utilizare, sunt obligaţi a le 
desfiinţa sau muta pe cheltuiala proprie, în termenul stabilit 
de administrator. 



 Art.7. Tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona 
drumurilor de interes judeţean prevăzute în anexă se aplică 
începând cu data de 01.07.2010, dată la care îşi încetează 
aplicabilitatea orice prevederi contrare. 

Art.8.  Prezenta hotărâre se publică în presa locală şi se 
comunică Direcţiei Buget - Finanţe, Serviciului Buget, 
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.  
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