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TAXE 
pentru diverse servicii efectuate în cadrul compart imentelor de specialitate ale 

 Consiliului Jude ţean Olt pentru anul 2010 
 

Nr. 
Crt.

                                              EXPLICAŢII 
                                    Denumirea taxei  stabilite 

Taxă  2010 
- Lei - 

   0                                                            1 2 
                                                 TAXE  PROPRII  
   1. Verificarea la faţa locului a amplasamentului în vederea emiterii Certificatului  

de urbanism: 
- cu transport asigurat de beneficiar 
- cu transport asigurat de C J Olt 
Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este Consiliul Judeţean Olt 
 şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 

 
 

 87 
156 

  2. Multiplicare xerox, chitanţe, formulare, documentaţie tehnică şi alte documente  
                                                                                                       lei / pagină 2 

  3. Tehnoredactare adrese şi alte documente                                    lei / pagină 2 
  4. Verificarea prealabilă a dosarelor ce urmează  a fi depuse în vederea eliberării 

Certificatelor de urbanism şi a Autorizaţiilor de construcţie 
Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este Consiliul Judeţean Olt 
şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 

26 

  5. Acord prealabil de amplasare şi execuţie în zona drumurilor de interes judeţean fără 
constatare pe teren 
- cu constatare pe teren 
- cu mijloace de transport asigurate de beneficiar 

152 
 

278 
278 



- cu mijloace de transport asigurate de administratorul drumului 
Taxa este pentru o singură subtraversare, supratraversare, sector de drum judeţean 
Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este Consiliul Judeţean Olt 
 şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 

278+ 
cv cheltuieli  
de deplasare  

  6. Verificarea prealabilă a documentaţiilor în vederea eliberării acordului  
prealabil de amplasare şi execuţie în zona drumurilor 
Taxa nu se percepe în cazul în care beneficiarul lucrărilor este Consiliul Judeţean Olt 
 şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 

 
26 

  7. Folosirea temporară sau permanentă a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene cu 
destinaţie specială: chioşcuri, rulote, tonete, cabine, spaţii de expunere, mese pentru 
desfacerea produselor alimentare şi nealimentare 
Notă: Suprafaţa minimă pentru care se percepe taxa va fi suprafaţa obiectivului 
amplasat plus 1 mp de jur împrejur, la care se adaugă suprafaţa staţionării 
autovehiculelor în afara părţii carosabile 

 
 
8 

  8. Suprafeţe la staţii distribuţie carburanţi, hoteluri, moteluri, spaţii de producţie, 
depozite en-gross, etc. amplasate pe drumuri   judeţene 

8 

  9. Eliberare extrase sau copii de pe orice acte din arhiva C J Olt în afara celor cu  
caracter secret stabilite potrivit legii 

17 

10. Legalizare semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmarea  
Autenticităţii copiilor cu actele originale, în condiţiile legii 

17 

11. Aprobarea căsătoriei în cazul existenţei unor impedimente rezultate din  
condiţiile de vârstă sau rudenie 
- pentru fiecare caz în parte 

 
86 

12. Tarife pentru servicii de producţie editorială, tipografică şi de difuzare a  
Monitorului Oficial al Judeţeului Olt  

a) activitatea de producţie editorială – pentru tiraj de 200 exemplare 
                                                          – pentru tiraj de 400 exemplare 
                                                          – pentru tiraj de 500 exemplare 
b) activitatea de tipărire                    – pentru tiraj de 200 exemplare 
                                                          – pentru tiraj de 400 exemplare 

 
 

2 lei/pag 
1 leu/pag 
1 leu/pag 
1 leu/pag 
1 leu/pag 



                                                          – pentru tiraj de 500 exemplare 
c)activitatea de difuzare                     

1 leu/pag 
1 leu/ex 
(colet) 
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