
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
     H O T A R Â R E 
 
  Cu privire la:  tarifele de utilizare a suprafetelor 
                          din zona  drumurilor de   interes  

       judetean     pe    anul  2004     
 
 Având în vedere: 
 -   expunere de motive cu privire la proiectul de hotarâre;  

- raportul Departamentului Buget, Impozite – Taxe si al Directiei 
Generale pentru Administrarea Drumurilor nr. 2200/09-04-2003; 

- avizul comisiei pentru studii economico – sociale, buget – finante, 
administrarea domeniului  public si privat al judetului nr. 
2438/17-04-2003; 

- avizul comisiei pentru munca, protectie sociala, activitati sportive 
si agrement  nr. 2559/22-04-2003; 

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

În temeiul prevederilor art. 104 alin. (1) lit. e si art. 109 alin.(1) din 
Legea  administratiei publice locale nr. 215/2001  
 
               Consiliul Judetean Olt, adopta prezenta  h o t a r â r e:   
 
         Art. 1.  Se   aproba   cuantumul tarifelor   de utilizare a suprafetelor 
din zona drumurilor judetene pentru anul 2004, conform anexei care face 
parte integranta din prezenta hotarâre.   
 Art. 2.  Tarifele prevazute în anexa se aplica începând cu data de 
01-01-2004. 
       



Art. 3. Sumele obtinute din încasarea   acestor tarife constituie 
venituri la bugetul propriu al Consiliului  Judetean  Olt. 
 Art. 4. (1)  La    eliberarea  acordurilor  prealabile  sau  avizelor de  
amplasare în zona drumurilor a constructiilor, instalatiilor sau panourilor 
publicitare, administratorul drumurilor judetene, prin grija Directiei 
Generale   pentru   Administrarea  Drumurilor,  va  încheia  cu   utilizatorii 
suprafetelor din zona drumurilor de interes judetean,  contracte de utilizare, 
cu aplicarea tarifelor prevazute în anexa la prezenta hotarâre. 
 (2)         Tarifele se încaseaza dupa 60 de zile de la emiterea avizelor 
/ acordurilor. 

 Art. 5.   În   cazul   în   care  utilizatorul   suprafetelor din zona 
drumurilor refuza sa încheie contract de utilizare,  administratorul 
drumurilor nu îi elibereaza avizul / acordul. 
         Art. 6.  Sunt  scutite  de   plata   tarifelor prezentate în anexa la 
prezenta hotarâre: SC OLTDRUM SA Slatina,  unitatile Ministerului 
Apararii Nationale, unitatile de pompieri, unitatile de asistenta sociala si de 
educatie, unitatile de cult. 
   Art. 7.  Proprietarii constructiilor, instalatiilor,   a    panourilor 
publicitare sau ai altor asemenea, realizate în zona drumurilor judetene fara 
respectarea conditiilor prevazute de lege sau stabilite prin actul de 
acceptare inclusiv cele referitoare la plata tarifelor de utilizare, sunt 
obligati  a le desfiinta sau muta pe cheltuiala proprie, în termenul stabilit de 
administrator. 

Art.  8.  Prezenta hotarâre  se  publica  în  presa  locala   si   se 
comunica Directiei Generale pentru Administrarea Drumurilor, Directiei 
Generale Economice, Departamentului Buget, Impozite – Taxe din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt  în vederea aducerii la 
îndeplinire si Prefecturii  Judetului Olt. 
 

 Marin IONICA 
    PRESEDINTE 
                CONTRASEMNEAZA, 

        SECRETARUL GENERAL  
                   al JUDETULUI 

           Marin DOBRE 
Slatina 24-04-2003 
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CONSILIUL  JUDETEAN  OLT                              Anexa la  Hotarârea  
                     C J Olt nr. 38/24-04-2003 
 
        TARIFE DE UTILIZARE A SUPRAFETELOR DIN ZONA 
            DRUMURILOR DE INTERES JUDETEAN  pe ANUL 2004 
 

Nr. 
Crt 

    U  T  I  L I  Z  A  R  I UM      Tarife 
      2004 
Lei/UM/Luna   

  0                  1                             2            3 
 A. Conducte pentru gaze, derivate alte 

produse petroliere            
ml            - 

A.1.   Sub traversare drum pietruit ml    8.000 
A.2 Subtraversare drum modernizat ml  13.000 
A.3. Instalatii de conducte în lung   - - 
A.3.a În ampriza ml  20.000 
A.3.b  În spatiul de siguranta ml  - 
A.3.b.1 Aerian  ml    6.000 
A.3.b.2 Subteran  ml    4.000 
A.4 Instalatii de conducte în canalele tehnice ale 

podurilor si pasajelor sau legate de 
suprastructura ori infrastructura acestora. 

ml  
 

32.000 
B. Conducte pentru apa, irigatii, aburi, conducte de 

evacuare a apelor si alte asemanatoare 
ml - 

B.1  La drumuri pietruite   - - 
B.1a Subtraversari ml 4.000 
B.1b  Traversare aeriana ml 7.000 
B.2 La drumuri modernizate ml - 
B.2a Subtraversari ml 10.000 
B.2b Traversare aeriana ml 20.000 
B.3 Instalatii de conducte în spatiul de siguranta, în 

lungul drumului 
ml  6.000 

B.4 Instalatii de conducte în ampriza în lungul 
drumului 

ml        25.000 

B.5 Instalatii de conducte în canalele tehnice ale 
podurilor si pasajelor sau legate de 
suprastructura ori infrastructura acestora 

ml  
 

 40.000 
 C. Conductori electrici ml - 
C.1 Subtraversari ml - 
C.1a Drum pietruit ptru persoane juridice ml 7.000 
C.1b Drum pietruit ptru persoane fizice ml 2.000 
C.2b Drum modernizat pentru persoane 

juridice 
ml 10.000 

C.2b.1 Drum modernizat pentru persoane fizice ml 3.000 
C.3. Instalatii în lungul drumului ml - 

      
 
  



        0                                 1   2       3 
C.3a În ampriza drumului Ml 3.000 
C.3b În spatiul de siguranta Ml 2.000 
C.4 Instalatii si cabluri în canalele tehnice ale 

podurilor si pasajelor sau legate de  
suprastructura ori infrastructura acestora  

Ml 43.000 

 C1 Conductori telefonici si alte asemanatoare Ml - 
 C11 Subtraversari Ml - 
 C11a Drum pietruit pentru persoane juridice Ml 7.000 
 C11b Drum pietruit pentru persoane fizice Ml 2.000 
 C12b Drum modernizat pentru persoane juridice Ml 10.000 
 C12b1 Drum modernizat pentru persoane fizice Ml 3.000 
 C13 Instalatii în lungul drumului Ml  
 C13a În ampriza drumului Ml 3.000 
 C13b În spatiul de siguranta Ml 2.000 
 C14 Instalatii si cabluri în canalele tehnice ale podurilor 

si pasajelor sau legate de suprastructura ori 
infrastructura acestora 

Ml 43.000 

D. Cai ferate industriale, linii tramvaie Ml - 
D.1 Traversare drum Ml - 
D.1a Drum pietruit Ml 117.000 
D.1b Drum modernizat Ml 196.000 
D.2 Instalare în spatiul de siguranta Ml 79.000 
D.3 Instalare în ampriza Ml 154.000 
E. Locuri de parcari apartinând  

 administratorului în folosirea unitatilor 
 de drumuri pe drumuri publice 

Mp 4.000 

F. Alte constructii subterane si supraterane în ampriza, 
în zona de siguranta si protectie sau alte terenuri  
apartinând drumului judetean folosite pentru 
activitati comerciale 

Mp 4.000 

G. Panouri publicitare Mp  
G.1 Suprafata teren ocupat 

- suprafata minima supusa tarifarii va fi suprafata 
rezultata din încadrarea proiectiei orizontale a 
panoului la care se adauga 1 m de jur împrejur 

Mp 8.000 

H. Spatiu cu destinatie speciala 
- suprafata minima tarifata va fi suprafata 
obiectivului amplasat plus 1 m de jur împrejur 

Mp 15.000 

I. Accese la statii de distributie carburanti, 
 suprafata benzilor de accelerare, 
 decelerare si stocaj pentru virare la stânga. 

Mp 4.000 

J. Suprafete pentru valorificarea ierbii Mp 1.000 



 
 

       0                                  1   2 3 
K1. Stâlpi din beton, lemn ce sustin instalatii, cabluri 

electrice, telefonice, cabluri TV etc.  
Buc 25.000 

K2. Suprafata minima supusa tarifarii  rezultata din 
încadrarea proiectiei orizontale a stâlpului la care se 
adauga 1 m de jur împrejur. 

Mp 8.000 

 
 
      Marin IONICA 
      PRESEDINTE 
 
 
 
           CONRASEMNEAZA, 
        SECRETARUL GENERAL  

 al JUDETULUI, 
 Marin DOBRE 

 
 
 
 
              Director General,                                      Director General, 
          Constanta DUMITRU                                               Iliuta NECA    
 
 


