
 
 

 
 
 
 
 
 

     
                  PROIECT 

     Nr.42/15.02.2023 

 
HOTĂRÂRE 

 
cu privire la avizarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor în 

zona drumurilor publice din Municipiul Caracal 
 
      Având în vedere: 
   - Referatul de aprobare nr. 2081/15.02.2023 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
   - Adresa Primăriei Municipiului Caracal nr. 7479/08.02.2023, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr. 1767/08.02.2023; 
   - Prevederile art.46 alin.(2) lit.c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
    
   În temeiul prevederilor art.173 alin.(6) lit.b), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 
alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e. 
 
   Art.1. Se avizează Regulamentul privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor în zona 
drumurilor publice din Municipiul Caracal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
   Art.2. Prezenta hotărâre se comunică  Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, Consiliului Local al Municipiului Caracal, județul Olt, în 
vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - 
Județul Olt.  
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                 AVIZAT, 

                                                                                                  Secretarul General al Județului, 
                                                                                                  Marinela-Elena ILIE 

 
 

N.C./2ex. 
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REFERAT DE APROBARE 
 

la Proiectul de Hotărâre cu privire la avizarea Regulamentului privind amplasarea 
construcțiilor, instalațiilor în zona drumurilor publice din Municipiul Caracal 

 
    În conformitate cu prevederile art.46 alin.(2) lit.c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Condiţiile 
privind emiterea acordului prealabil, a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona 
drumului public, a încheierii contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public, 
precum şi condiţiile privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în 
zona drumului, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere se stabilesc prin norme specifice 
aprobate prin hotărâre a consiliului local, cu avizul consiliului judeţean, pentru drumurile de 
interes local”.    
   Prin adresa nr. 7479/08.02.2023, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
1767/08.02.2023, Primăria Municipiului Caracal înaintează Proiectul de hotărâre a Consiliului 
Local al Municipiului Caracal nr. 29/08.02.2023 referitor la: aprobarea  Regulamentului privind 
amplasarea construcțiilor, instalațiilor în zona drumurilor publice din Municipiul Caracal și 
solicită avizarea acestuia de către Consiliului Județean Olt. 
   Potrivit alin.(6) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean „emite avizele, 
acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege”.  
   Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propune avizarea Regulamentului privind 
amplasarea construcțiilor, instalațiilor în zona drumurilor publice din Municipiul Caracal, 
prevăzut în anexa la proiectul de hotărâre. 
   Ținând cont de faptul că a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, propun 
spre aprobare în forma în care a fost prezentat, proiectul de hotărâre cu privire la avizarea 
Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor în zona drumurilor publice 
din Municipiul Caracal. 

 

 
INIŢIATOR 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
Marius OPRESCU 

 
 

 
 
 
 
             
N.C./2ex. 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  
Direcția Tehnică și Investiții  
Nr. 2085/15.02.2023                                                                                                                                                              

          

                                                                                                        AVIZAT, 
                                                                                                         VICEPREŞEDINTE                                                             
                                                                                                         Virgil DELUREANU 

 
 
 

RAPORT 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la avizarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, 

instalațiilor în zona drumurilor publice din Municipiul Caracal 
 

   Prin adresa nr. 7479/08.02.2023, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 1767/08.02.2023, 
Primăria Municipiului Caracal înaintează Proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului 
Caracal nr. 29/08.02.2023 referitor la: aprobarea  Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, 
instalațiilor în zona drumurilor publice din Municipiul Caracal și solicită avizarea acestuia de către 
Consiliului Județean Olt. 
   În conformitate cu prevederile art.46 alin.(2) lit.c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Condiţiile privind emiterea 
acordului prealabil, a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, a încheierii 
contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public, precum şi condiţiile privind amplasarea 
construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumului, pe poduri, pasaje, viaducte şi 
tuneluri rutiere se stabilesc prin norme specifice aprobate prin hotărâre a consiliului local, cu avizul 
consiliului judeţean, pentru drumurile de interes local”.   
   Potrivit art.173 alin.(6) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean „emite avizele, acordurile şi 
autorizaţiile date în competenţa sa prin lege”. 
   Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propune avizarea Regulamentului privind 
amplasarea construcțiilor, instalațiilor în zona drumurilor publice din Municipiul Caracal, prevăzut în 
anexa la proiectul de hotărâre. 
   Având în vedere că proiectul de hotărâre cu privire la avizarea Regulamentului privind 
amplasarea construcțiilor, instalațiilor în zona drumurilor publice din Municipiul Caracal, a fost 
întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, propunem aprobarea acestuia în forma în care 
a fost prezentat. 
   
Director Executiv                                                                                                
Cornel MOTOI       
 
                                                                                                                                 Șef Serviciu 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Urbanism,                                           

                                                                                                                          AmenajareaTeritoriului 
                                                                                                                      și Disciplina în Construcții 

                         

                                                                                                                          Mihaela Drăgănescu 
 
 
 

 
                            Șef Serviciu                                                                        Șef Serviciu 
               Administrarea Patrimoniului,                                                         Juridic-contencios 
       Unitatea Județeană pentru Monitorizarea                                      Ana Venera ȘTEFĂNESCU 
         Serviciilor Publice de Utilități Publice și 
           Autoritatea Județeană de Transport 
                         Costinel NETCU 
N.C./2ex.  


