
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                     

HOTĂRÂRE 
Cu privire la: modificarea Anexei la Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 145/22.12.2011 
cu privire la aprobarea taxei pentru eliberarea aut oriza ţiei de amplasare şi/sau de acces 
în zona drumurilor jude ţene, a tarifelor pentru acordul prealabil de amplas are şi acces la 
drum jude ţean, precum şi a tarifelor de utilizare a suprafe ţelor din zona drumurilor 
jude ţene, pentru anul 2012 

 
Având în vedere : 

  
- Expunerea de motive nr. 4073/14.05.2012  cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 

4074/14.05.2012; 
 - Adresa Consiliului jude ţean Olt nr. 2650/27.03.2012; 
 - Adresa Consiliului Jude ţean Olt nr. 3165/11.04.2012;  

- Procesul - verbal de negociere  încheiat în data de 25.04.2012, înregistrat la Consiliul 
judeţean Olt sub nr. 2650/25.04.2012 ; 
           - Raportul comun al Direc ţiei Buget - Finan ţe şi al Direc ţiei Tehnice şi Investi ţii din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Ju deţean olt, nr. 4075/14.05.2012; 
           - Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale , buget-finan ţe, integrare 
european ă, administrarea  domeniului public şi privat al jude ţului nr. 5743/06.07.2012; 
           - Raportul Comisiei pentru administra ţie public ă, juridic ă, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului şi rela ţii cu cet ăţenii nr. 5745/06.07.2012; 
           - Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistic ă, realizarea 
lucr ărilor publice ecologice şi protec ţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectur ă nr. 5749/06.07.2012; 

- Prevederile art.287 din Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - Prevederile art.46 şi art.47 alin.(4), (6), (7) şi (8) din Ordonan ţa Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Prevederile art.1 alin.(6) din Ordinul Ministrulu i Transportului nr. 568/2010  pentru 
aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România S.A., cu modificările şi completările ulterioare;    
 - Prevederile art.26 şi art.27 alin.(1) şi (3) din Ordonan ţa de Urgen ţă 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 completările ulterioare; 
 - Prevederile  art.91 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit .c) din Legea administra ţiei publice 
locale nr. 215/ 2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 



 
În temeiul prevederilor art.97 alin.(1)   din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 

2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r ă r e: 
 

Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului judeţean Olt nr. 145/22.12.2011 cu privire la 
aprobarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumurilor 
judeţene,  a tarifelor pentru acordul prealabil de amplasare şi acces la drum judeţean, precum şi 
a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene, pentru anul 2012, se modifică 
după cum urmează: 

1. Punctul 5, lit.C1  „Elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice, conductori 
telefonici, cabluri tv, şi alte asemănătoare, pentru care este stabilită procedura negocierii” 
coloana 3  „Taxă/ Tarif 2012, lei” se modifică şi va avea următorul cuprins: „0,110 lei/ lună”. 

2. Punctul 5, lit. K1 „Stâlpi de beton / lemn ce susţin instalaţii, cabluri electrice, telefonice, 
cabluri TV etc.”  coloana 3 „Taxă/ Tarif 2012, lei” se modifică şi va avea următorul cuprins: „care 
se percepe la eliberarea acordului prealabil cu excepţia celor care susţin instalaţiile de la lit. C1 

pentru care tariful de utilizare este de 0,50 lei/ lună”.  
  

Art.II.  Prezenta hotărâre se publică în presa locală, se aplică începând cu data de 1 ale 
lunii următoare aducerii la cunoştinţă publică, şi se comunică Direcţiei Buget - Finanţe, 
Compartimentului Impozite şi Taxe, Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Autorităţii Nationale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE  
Paul STĂNESCU 
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