
 
CONSILIUL  JUDETEAN  OLT                              Anexa la Hotarârea C J Olt  
                                             nr. 14/12.01.2006                 
 
        TARIFE DE UTILIZARE A SUPRAFETELOR DIN ZONA 
            DRUMURILOR DE INTERES JUDETEAN  pentru  ANUL 2006 

Nr. 
Crt. 

    U  T  I  L I  Z  A  R  I UM      Tarife  
      2006 
ron/UM/luna    

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

produse petroliere            
ml - 

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

ale podurilor si pasajelor sau legate de 
suprastructura ori infrastructura acestora. 

ml  
 

 3  

B. Conducte pentru apa, irigatii, aburi, 
conducte de evacuare a apelor si alte 
asemanatoare 

ml - 

B.1  La drumuri pietruite  ml - 
B.1a Subtraversari  -  1  
B.1b  Traversare aeriana  ml  1  
B.2 La drumuri modernizate ml - 
B.2a Subtraversari ml  1  
B.2b Traversare aeriana ml  2  
B.3 Instalatii de conducte în spatiul de 

siguranta, în lungul drumului 
ml  1  

B.4 Instalatii de conducte în ampriza în 
lungul drumului 

ml   3  

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

ml  
 

  4  

 C. Conductori electrici, cabluri TV, etc. ml - 
C.1. Subtraversari ml - 
C.1a Drum pietruit ptru persoane juridice ml   1  
C.1b Drum pietruit ptru persoane fizice ml   2  
C.2b Drum modernizat pentru persoane 

juridice 
ml   1  

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

           <> 
  
 
 



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

podurilor si pasajelor sau legate de  
suprastructura ori infrastructura acestora  

ml 4 

 C1. Elemente ale retelelor de comunicatii 
electronice, conductori telefonici si alte 
asemanatoare, pt. care nu este stabilita 
procedura negocierii 

ml - 

 C1.1 Subtraversari ml - 

 C1.1a Drum pietruit pentru persoane juridice ml 1 

 C1.1b Drum pie truit pentru persoane fizice ml 1 

 C1.2b Drum modernizat pentru persoane juridice ml 1 

 C1.2b1 Drum modernizat pentru persoane fizice ml 1 

 C1.3 Instalatii în lungul drumului ml  

 C1.3a În ampriza drumului ml 1 

 C1.3b În spatiul de siguranta ml 1 

 C1.4 Instalatii si cabluri în canalele tehnice ale 
podurilor si pasajelor sau legate de 
suprastructura ori infrastructura acestora 

ml 3 

D. Cai ferate industriale, linii tramvaie  ml - 
D.1 Traversare drum ml - 
D.1a Drum pietruit  ml 12 
D.1b Drum modernizat ml       20 
D.2 Instalare în spatiul de siguranta  ml        8 
D.3 Instalare în ampriza ml       15 

E. Locuri de parcari apartinând  
 administratorului în folosirea unitatilor 
 de drumuri pe drumuri publice 

mp        1 

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 1 

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 1 

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

mp 2 

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

mp 1 

J. Suprafete pentru valorificarea ierbii mp 1 

                    -2-



 
 

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

cabluri electrice, telefonice, cabluri TV etc.  
buc 3 

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

mp 1 

 
Nota: Tarifele stabilite la punctele K1 – K2 se încaseaza o singura data si anume în 
termen de 60 de zile de la data eliberarii acordului, avizului de amplasare. 
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