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Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor tarife pentru dnzmuflle publice administrate de câtre
Direcţia Judeţeanä de Drumuri $ Podud Botoşani, pentru anul 2020
Consiliul Judeţean Botoşani, intnsnit in şedinţa ordinară la data de
2020,
urmare adresei nr.3785 din 03.12.2019 a Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri
Botoşa.ni,
analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani
nr.18741/09.12.2019 privind aprobarea unor tarife pentru drumurüe publice
administrate de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani, pentru anul
2020,
având in vedere;
Raportul de specialitate al Direcţiei Buget Finanţe nr. 18742 din 09 decembrie
2019,
avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice,
monumente istorjce şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism;
avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, frnanţe, administrarea
domeniului public şi privat al judeu1ui, servicii publice şi agricultură;
avizul Comisiei pentru administraţie publică Iocalâ, juridicâ, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenflor, cooperare şi parteneriate;
în conformitate cu prevederie art.401, art.41 alin.(21), alin.(22) lit.b), art.46
alin.(9), art.47 alin.(7), alin.(9) şi alin.(10) lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.43/ 1997
privind regimul drumurilor, repubticată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.7
din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică,
republicată,
în temeiul art.173 alin.(1) lit.d) alin.(5) lit.1) şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/20 19 privind Codul administraűv,
-

—

-

-

-

h o t ă r ă ş t e:
Art. 1 Se aprobă tarifele suplimentare de utilizare a drumuńlor de interes judeţean
pentru vehiculele ntiere a căror masă totală maximă admisă, masa maximă admisă pe
axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabańt depăşesc limitele prevăzute in
anexa 2 la Ordonanţa Guvernului nr.43/ 1997, republicată, cu modificăile şi completăńle
ulteňoare, pentru anul 2020, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta
hotărăre.
Art.2 Se aprobă tarifele pentru utilizarea şi accesul in zona dn,imului şi modul de
aplicare a acestora pentru anul 2020, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din
prezenta hotărăre.
Art.3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la indeplinire
a prevederilor prezentei hotăräri, prin direcţüle din cadnH aparatului de specialitate M
Consiliului Judeţean Botoşani şi Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduń Botoşani.
-

-

-

PREŞEDINTE,
COSTICA MACALEŢI

Avizat pentru 1 galitate,
SECRETAR GENERA ‚AL JUDEŢUŁUI,
Marcel Stelic Bejenariu

Botoşani,
2020
Nr.____
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la Hotărârea nr.

2020

din

TARIFE SUPLIMENTARE DE UTILIZARE

a drumurilor de interes judeţean pentru vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisá,
masă maximă admisd pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depäşesc
limjtelepreuăzute in anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvemului nr. 43!l997privind regimul
dmmudlor, repuhlicată, cu modijicările şi completările ulterioare

Nr.

.

Denumire

crt.

tanf

Unitate de

calcul

.

-

Tanf unitar, cu TVA [euro]

[n regim
riormal, la
Ľiiai mult de
louăzüe
.
15% din vakarea tota]a a tanfelor de
1.1
Lucratoare tanf/ document
lepaşire, dar numai putin de 8 euro
Emitere AST 1e la data
fn limitele de nregistrării
competenţă; La DJDP
Botoşani
include
Lraseu,
In regim de
condiţii de
urgenţä, în
parcurs şi
mai puţin
cost
de două zile
1.2
lucrătoare tarď/document ťariful de Ia pct. 1.1 multiplicat cu 1,5
de la data
înregistrărh
Ia DJDP
Botosarii
Estimare; include condiţi'
2. de parcurs, distanţă ş: tarif/document
40
cost; nu include traseu
Depăşirea masei totak
maxime admise, indifereni
3. de
tipul
suspenshlor, tarif x distanţa O,OP(G-mma/2)
numărul de axe sau de
roţi
%lte suspensii decăi
Suspensii pneumatice
Depaşirea
4.
cele pneumahce sau
sau echwalente
masei
echivalente
maxime
1 25"Gu'
(((G_mma)r2)*((G_
admise
pe
4.1
nma)"2) * ((0Axa simpla tarif x distanta
12\
100
an
mma'+2
“
nma)+2,5)A2)/100
‘
—rndiferent de
ikk'-'numărul de
mma)+O,25)A2)*(2/((G nma)+O,25)2)(2/((04.2
An dublă
roti
nma)+8))
mma)+8))
-

.

.

.

.

‘

.

.

-

‘

4.3

Axa triplă

1 ‚25(((G(((015)l2)*(2/((G
mma)+O,
Imma)+O, 15)A2)*(2/U0
ma)+8))
mma)+8))
(0, 10A2*ULLma)+ UA2) / 10
tarif x distantă 0,2O\2*((11ma)+JjA2

Lungime
5.1 Depăşirea
dimensiunilor
Lăţime
5.2
mwume
0,2W2*((hhma)+ 12
Inălţime
5.3 admise
Recântărire
sau
6. remăsurare, la solicitarea tarif/operaţie 10,00
itilizatorului
-

LEGENDĂ:
G = masă reală, exprimată in tone, constatată din documente sau prin cântărire.
mma = masă maximă admisă in circulaţie pe drumurile publice, exprimată in tone.
L = lungimea reală a vehiculului, exprimată in metri, constatată din documente sau prin
măsurare.
= lăţimea reală a vehiculului, exprimată in metń, constatată din documente sau prin
măsurare.
h inălţimea reală a vehiculului, exprimată in metri, constatată din documente sau prin
măsu rare.
Lma = lungîmea maximă admisă a vehiculului, exprimată in metri.
lma lăţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată in metń.
hma inălţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată in metri.
AST autorizaţie specialá de transport.
DJDP = Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri.
Prin semnul ‘ą'" se înţelege ridicare Ia putere.
Modul de apflcare a tańfelor suplimentare de utüizare a dnxmurilor de interes judeţean
A) Masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute in anexele nr. 2 şi 3 la
Ordonanţa Guvemului nr. 43/1997 privind regimul drumudlor, repubbcată, cu modificările
şi completăńle ulteńoare.
B) Sunt exceptate de la plata taňfelor suplimentare de udlizare a drumurilor de interes
judeţean:
1. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate in baza unui drept
legal de unităţile Ministerului Apărării Naţionale, la solicitarea unităţilor militare care le
deţin;
2. transpornirile efectuate cu vehicule rutiere deţinute de forţele militare ale statelor
membre NATO sau ale Parteneriatului pentru Pace, la solicitarea Centrului de Coordonare a
Mişcării din cadrul Comandamentului Logistic Intrunit al Ministerului Apărării Naţionale;
3. transportuńle efectuate cu vehicule aflate in proprietatea sau care sunt folosite de către
ori pentru forţele militare ale Statelor Unite ale Americii la solicitarea Centrului de
Coordonare a Mişcării din cadrul Comandamentului Logistic Intrunit al Ministerului
Apărării Naţionale;
4. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate in baza unui drept
legal de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea unităţilor care le
deţin;
5. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate in baza unui drept
legal de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurü Rutiere S.A., la solicitarea
subunităţilor care le deţin, precum şi de DJDP Botoşani;
6. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate in baza unui drept
legal de servicäle de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr.
88/2001 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea servicülor publice comunitare
pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completăi prin Legea nr. 363/2002, cu
modificările şi completăile ulterioare, la solicitarea serviciilor publice comunitare pentru
situaţii de urgenţă care le deţin;
7. vehiculele ruriere care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi
-

9

ajutoare umanitare, utilajelc destinatc intcn'enţiilor sau vchiculcle care transportă astfel de
utilaje, in zonele in care a fost declarată starea de urgenţă, conform prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 1 / 1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de
urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, la solicitarea
comitetelor pentru situaţii de urgenţă constituite conform prevederilor art. 6 şi ale art. 7 ale
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management
al Situaţülor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu
modificările şi completările ulterioare;
8. vehicule rutiere şi utilajele specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează
transportul acestora, care participâ la acţiuni de deszăpezire a drumurilor sau de reparare şi
repunere in funcţiune a elementelor de infrastructură rutieră ale drumurilor afectate în
urma evenimentelor rutiere, calamităţilor sau dezastrelor naturale;
9. deţinătorul sau utilizatorul vehiculului este persoana juridică menţionată in certiflcatul
de inmatriculare al autovehiculului, în copia conformă a licenţei comunitare pentru
transportul rutier contra cost de mărfuri sau in copia conformă a cerúücatului de transport
în cont propriu pentru transportul rutier de mărfuri.
C) Autorizaţia specială de transport se eliberează şi in cazul transporturilor exceptate de la
plata tarifelor suplimentare de utilizare, In acest caz nu se va percepe tariful de eliberare
prevăzut la pct. 1.1-1.2 din tabelul de mai sus.
D) Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă sunt transportate avănd
demontate părţi componente.
E) La eliberarea autorizaţülor speciale de transport se vor lua in considerare şi
măsurătorile efectuate pe reţeaua internă de drumuri de interes judeţean de organele cu
atribuţii de control M trarisporturilor rutiere.
F) Tarifare pentni eliberarea documentelor prevăzute la pct. 1.1-2 din tabelul de mai sus:
1. Tarifarea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, prevăzută la pct. 1.1-1.2
din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document.
2. Tarifarea pentru estimare, prevăzutâ la pct. 2 din tabelul de mai sus, se efectuează
pentru fiecare document eliberat, fără a se specifica traseul ce urmează a fi parcurs;
totodată se va menţiona obligativitatea întocmirü proiectelor de transport, dacâ este
cazul.
G) Tarifare pentru depăşirea masei maxime admise (totală sau pe axe) prevăzute la pct. 34.3 din tabelul de mai sus:
1. Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut
pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale
vehiculului, luăndu-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată.
2. Tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea relaţiei de cakul;
masa reală se constată din documente sau prin cântăire;
3. In situaţia in care cel puţin două vehicule rutiere sunt cuplate lateral pentru efectuarea
unui transport, clasificarea axelor din punctul de vedere M distanţei dintre axe se efectuează
pentru fiecare vehicul separat, indiferent de numărul de axe sau de roţi aie fiecărui vehicul
rutier.
4. In situaţia în care două sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul după altul,
clasificarea axelor din punctul de vedere ai distanţei dintre axe se efectuează continuu,
incepănd din partea din faţă a primului vehicul rutier, indiferent de numărul de axe sau de
roţi Me fiecărui vehicul rutier.
5. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea
relaţiei de cakul, după ce se determină vaioarea depăşirü prin diferenţa dintre masa reală pe
fiecare axă şi masa maxim admisă pe axă, in funcţie de categoria drumului pe care se
circulă.
6. Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive aie aceluiaşi vehicul
rutier, tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se caiculează pentru fiecare
categorie de axe (simplă, dublă, triplă), in funcţie de distanţa dintre axe.
7. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axă dublă şi triplă se efectuează
pentru ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua in considerare axele componente ale
conflguraţiei de axe.
3

8. În cazul vehiculelor rutiere prevăzute în anexa nr.3 la Ordonanţa Guvernului nr.
43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, combinaţüle de axe (triplă,
dublă, simplă) se stabilesc de Ia partea din faţă a vehiculului rutier spre spatele acestuia.
9. In cazul depăşirü masei mwdme admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe
distincte ale aceluiaşi vehicul rutier, tarifarea se cumulează.
10, Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează autońzaţie specială de transport şi
nu se impun condiţii pentru insoţire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei
totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a masei totale înscrise în autorizaţia specială
de transport, rezultată in urma câ.ntăririi, este de pănă la:
(i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă;
(ü) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă;
(üi) 4% inclusiv, pentru masa pe an triplă;
(iv) 5% inclusiv, pentru masa totală.
11. Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele
rutiere de transport persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze).
H) Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise prevăzute la pct. 5.1-5.3 din
tabelul de mai sus:
1. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea
relaţiei de calcul, după ce se determină valoarea depăşirü prin diferenţa dintre dimensiunea
reală şi dimensiunea maxim admisă.
2. In situaţia în care sunt depăşite mai multe dimensiuni ma.xime admise, tarifarea se
cumulează.
3. In cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depâşire a
lungimii maxime admise sau a lungimü înscrise în autorizaţia specială de transport cu cel
mult 0,10 m, cu cel mult 0,05 m a lăţimii mwdme admise sau a lăţimü inscrise in
autorizaţia specială de transport şi/sau cu cel mult 0,01 m a inălţimä maxime admise sau a
inMţimü înscrise în autorizaţia specială de transport, se consideră că transportul se
incadrează în limitele matme admise.
4. In cazul in care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a
inălţimii ma,dme admise sau a înälţimü inscrise in autorizaţia specială de transport mai
mare de 0,01 m, dar nu mai mult de 0,05 m, se consideră câ transportul se incadrează în
limitele maxime admise, dar se eliberează autorizaţie specială de transport, fără plata
tarifelor suplimentare pentru traseul ce urmează a fi parcurs.
1) Recăntărire şi remăsurare, prevăzute Ia pct. 6 din tabelul de mai sus:
1. Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile
de interes judeţean.
2. Dacă se realizează o descărcare parţială de marfă, aceasta trebuie să rezulte din
documentele de transport.
J) Tarifarea autorizaţiei speciale de transport:
1. Valoarea totală a tarifării in vederea eliberărä autorizaţiei speciale de transport se
determină prin cumularea tarifelor pentru eliberare cu cele pentru depăşirea masei totale
sau pe axe şi cu cele pentru depăşirea dimensiunilor.
2. In cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 90 de zile,
valoarea totală a tarifării calculată conform pct. 1 se inmulţeşte cu un coeflcient de 0,50.
3. In cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 12 luni,
valoarea totală a tarifării calculată conform pct. 1 se inmulţeşte cu un coeficient de 0,20.
K) Modul de efectuare a calculelor:
1. Valorile maselor se introduc in calcule exprimate in tone, cu două zecimale sau aşa
cum sunt ele aflşate de aparatele de măsurat.
2. Valorile dimensiunilor se introduc in calcule exprimate in metri, cu două zecimale.
3. Tariful unitar se introduce in calcule cu 4 zecimale.
4. Distanţa de parcurs se introduce in calcule exprimată in kilometri, fără zecimale, prin
rotunjire in plus Ia unitate.
5. Rezultatele parţiale pâiiă la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se
rotunjesc.
6. Tariful flnal rezultat care se achită in altă monedă decât în euro se calculeazâ la cursul
de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului anterior, comunicat de Banca
4

Centrală Europeană.
7. Tariful final rezultat se rotunjeşte la două zecimale, în moneda in care se efectuează
plata.
Ł) După efectuarea plăţü, solicitantul poate cere anularea autorizaţiei speciak de transport
şi restituirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean, după cum
urmează:
1. La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizaţia specială de trarisport nu a fost
ridicată de la emitent sau dacă cererea, impreună cu ońginalul autorizaţiei speciale de
trarisport, a fost depusă la emitent, inainte de începerea termenului de valabilitate al
autorizaţiei.
2. La cererea scrisă a sohcitantului însoţită de documente doveditoare, in cazuri justificate
( fenomene meteo periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roşu, anularea
comenzii/contractului de transport etc.), dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei
speciale de transport, a fost depusă la emitent in termen de cel mult 3 zile de la inceperea
perioadei de valabilitate a autorizaţiei.
3. In toate cazurile emitentul va reţine tarifele de emitere prevăzute la pct. 1J şi L2 din
tabel.
M) In cazul in care se constată circulaüa cu mase şi/sau dimensiuni mai mici decăt cele
inscrise in autorizaţia specia]ă de trw-isport, aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul
autorizat, In acest caz, tarifele suplimentare de utflizare a reţelei de dnimuń judeţene nu se
restituie.

Avizat pentn/egalitate,
SECRETAR GENERĄ(Ł AL JUDETULW
MARCEL-STELIĂBEJENARIU

PREŞEDmTE,
COSTICA MACALEŢI

047
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ANEXA Nr.2
la Hotărârea nr._____
2020
din

TARIFE
PENTRU OCUPAREA ZONEI DRUMUŁUI
Nr.
Unitate de
Tarif unitar, cu
Denumzre tanf
crt.
calcul
TVA [EURO]
A. FARIFE PENTRU AWZE, ACORDURI PREALABILE, AUTORIZATII DE AMPLASARE
ŞI/SAU ACCES ÎN ZONA DRUMULUI
1 na1iza primarâ la depunerea documentaţiei pentru
tarif/
28
‚lanuri urbanistice (PUZ, PUD), obiective
document
socioeconomice, reţele edilitare şi mijloace de
‚ublicitate.
2 cord prealabil/autorizaţie de amplasare şi/sau acces la
tarif/
25
drum pentru persoane fizice (construcţii cu destinaţia de document
ocuinţă/ casă de vacanţă exclusiv pentru uz personal,
garaje, anexe gospodăreşti, împrejmuiri, racorduri apă,
canalizare, electricitate, gaze, internet, televiziune,
:elefonie etc.).
3 cord prealabü de amplasare şi/sau acces in zona
tarif/
100
drumului la toate fazele de proiectare pentru persoane
document
rizice şi juridice pentru obiective socio-economice,
rnijloace de publicitate.
Pentru suprafeţe de teren ce depăşesc 1000 mp.
+0,05 euro/mp
pentru fiecare
mp supbmentar
4 utorizaţie de amplasare şi/ sau acces acces in zona
tarif/
70
drumului, pentru persoane fizice şi juńdice, pentru
document
obiective socio-economice, reţele edilitare şi mijloace de
publicitate şi alte asemenea.
5 Reanalizare documentaţie tehnică pentru obiective
tarif/
65
socio-economice, reţele edilitare, planuri urbanistice şi
document
rnijloace de publicitate.
6 Prelungire acord prealabil/aviz
Larif/document
40
7 Prelungire autorizaţie de amplasare şi/sau acces în zonatarif/document
20
drumului.
8 Avize pentru închiderea circulaţiei i instituirea de restricţii cauzate de organizarea
de manifestări cultunl-artistice, sportive, târguri, fiłmări, mitinguri i alte
venimente care se desMoară pe drumurile judeţene
8. L a) weekend şi sărbători legale prevăzute in Codul
tarif/document 90 euro/oră + 75
euro/km
rnuncii, cu restricţionarea circulaţiei
b) weekend şi sărbători legale prevăzute in Codul
tarif/document 145 euro/oră +
muncü, cu inchiderea circulaţiei
90 euro/km
c) în alte zile decât cele de weekend şi sărbători legale, tarif/document 15 euro/oră + 75
cu res&icţionarea circulaţiei
euro/km
d) in alte zile decât cele de weekend şi sărbători legale, tarif/document 110 euro/oră +
cu închiderea circulaţiei
90 euro/km
.

e) în afara părţii carosabile (parcări, spaţii de servicii
etc.
8.2. \ctivităţi publicitare în scop comercial
9
10

11

B.

12

13
14

15
16

17
18

tarif/document 45 euro/oră + 75
euro/mp
Larif/documen 90 euro/oră +
350_euro/km
45
[arif/documen

vize pentru amplasarea unor obiective în zona
rütoarelor trasee de drumuri judeţene
8
[arif/documen
Eliberare duplicat (copie) aviz/acord
realabil/autorizaţie de amplasare şi/sau acces in zona
drumului
45
Larif/documenl
\probare pentru instituire de restricţii de circulaţie
)en&u lucrări in zona drumului altele decât cele ale
‘idministratorului drumului judeţean
ÎARIFE PENTRU UTIŁIZARE PRIN OCUPAREA AMPRIZEI, A ZONEI DE SIGURANŢĂ
‘ŞI A AŁTOR SUPRAFEŢE DIN ZONA DRUMUŁUI
kmplasare mijloace de pubhcitate
stabilit prin
tarif/mp/lună
a) Amplasare mijloace de publicitate pe alte terenuri
licitaţie
deţinute de administratorul de drum, altele decât cele
din ampriza şi zona de siguranţă
0,40
tarif/mp/lună
b) Amplasare şi mijloace de publicitate pe zonele
limitrofe 2onei de siguranţă aflate in proprietatea
judeţului şi in administrarea DJDP de către persoanele
care deţin spaţii socio-economice (autorizate de câtre
DJDP) la poziţia unde se solicitâ amplasarea mijlocului
de publicitate.
0,65
tarif/mp/lunä
:) amplasare mijloace de publicitate pe drumurile
udeţene
0,40
Dbiectiv cu desünatie comercială (chioşc, terase, rulotă) tarif/mp/lună
:n spaţii special amenajate.
stabilit prin
Suprafeţele desemnate a deveni spaţii de servicii şi
tarif/mp/lună
licitaţie
spaţii de parcare, precum şi suprafetele sau lungimi de
sau ml/luna
ml/lună
rasee de canalizaţii devenite disponibile, care aparţin
administratorului drumului, in zone adiacente
0,40
tarď/mp/lună
bocuri de parcare care desen'esc obiective socioeconomice
0,40
Căi de acces la diferite obiective (staţii de distribuţie
tarif/mp/lunâ
:arburanţi, hoteluri, moteluri, depozite, spaţii
:omerciale, show-room etc.)
0,40
Jtilizare suprafete de teren adiacente zonei de siguranţă tarif/mp/Iunâ
aMate in proprietatea judeţului şi in adminis&area DJDP
0,40
Echipamente amplasate la sol i imprejmuire, după caz tarif/mp/lună

NOTĂ:
Modul de aplicare a tarifelor pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizaţii
de amplasare şi/sau de acces in zona drumului şi pentru uúuizarea amprizei, a zonei de
siguranţă a drumului şi a zonelor limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea
judeţului şi în administrarea DJDP:
1) Pre2entele tarife se vor aplica in conformitate cu prevederile art. 46 alin. (9), art. 47
alin. (7), (9) şi (10) prevăzute in Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modiflcările şi completările ulterioare.
2) Administratorul drumului poate accepta amplasarea in zona drumului a unor
construcţű, căi de acces, instalaţii, realizarea de activităţi comerciale sau mijlaace de
publicitate, în condiţüle impuse de administratorul drumului, astfel încât acestea să nu
influenţeze negativ fluenţa şi siguranţa traEcului rutier şi să nu aducă prejudicü
drumului.
3) Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a mijloacelor de publicitate, a

oricăror construcţii sau activităţi comerciale, căi de acces, amenajări sau instalaţä în orice
scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, se face pe baza autorizaţiei de construire şi doar
În condiţiile existenţei acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/ sau de acces în
zona drumului public şi prin încheierea, dacă este cazul, a contractului aferent utilizărü
suprafeţei/lungimii ocupate din ampriza şi zona de siguranţă sau din zonele limitrofe zonei
de sigurantă, aflate in proprietatea judeţului şi in administrarea DJDP.
Proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei
publice se fac potrivit legislaţiei in vigoare de câtre cei interesaţi, in baza acordului
prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces eliberate de adminis&atorul
drumului public şi cu avizul poliţiei nitiere.
Construirea, repararea, intreţirerea şi exploatarea căilor de acces la drumurile deschise
circulaţiei publice, inclusiv contravaloarea cheltuielilor aferente, sunt in sarcina părtii care
a incheiat contract cu administratorul drumului.
4) Acordul prealabü şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului se
emit pentru o anumită functie şi/sau destinatie a obiectivului, Schimbarea funcţiei şi/sau
a destinaüei obiecüvului de către titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces se
realizează numai cu aprobarea administratorului dnimului.
5) Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului se
emit la faza DTAC. Pentru fazele ‘Aviz de oportunitate', planuri urbanistice zonale, precum
şi pentru planuri urbanistice generale se emit avize.
6) Pentru amplasarea şi accesul in zona drumului, beneflcianil are obligaţia Încheierii
cu administratonl drumului public a contractului pentru utilizarea amprizei, a zonei de
siguranţä a drumului şi a zonelor limitrofe zonei de siguranţă aflate în proprietatea
judeţului şi in administrarea DJDP şi plata tarifelor corespunzătoare.
7) Contractul se incheie odată cu eliberarea autorizaţiei de arnplasare şi/sau de acces
in zona drumului public, cu excepţia cazurÜor in care utilizatorul este scutit de ptata
tarifelor pentru amplasarea şi accesul in zona drumului.
8) Tarifele se aplică şi in cazul in care obiectivele nu funcţionează sau in cazurile În care
lucrările Ia acestea au fost sistate ori nu au fost Enalizate, atât timp căt s-au realizat
amenajăń pe ampriza şi/sau zona de siguranţă a drumului judeţean sau pe zonele
limitrofe zonei de siguranţă, aflate in proprietatea judeţului şi in administrarea DJDP şi
atâta timp cât există sediu şi/sau punct de lucru înregistrat(e) la Oflciul Naţional al
Registrului Comerţului, iar persoana juridică sau persoana fizică înmatriculată nu are
activitatea suspendată temporar.
9) Pe perioada cât activităţile sunt suspendate temporar sau la obiectiv nu există sediu
şi/sau punct de lucru înregistrat(e) la Oflciul Naţional al Registruui Comerţului
(fundan-ientate cu acte de la Registrul Comerţului conform Legii societâţilor nr. 31/1990,
republicatâ, cu modiflcările şi completările ulterioare), con&actul rămärie vaiabil, fărâ
obligaţia de platâ a tarifului aferent.
10) Tarifele se aplicâ şi in cazul in care obiectivele se vor amplasa in afara zonei de
protecţie a drumurUor pubHce, insă numai dacă se reahzeazâ şi cale de acces la acestea
sau alte lucrări in amprizâ, zona de siguranţă a drumului sau in zonele limitrofe zonei de
siguranţă, aflate in proprietatea judeţului şi în administrarea DJDP.
11) Explicare tarife:
A.1. Se percepe pentru toate studiile, documentaţiile tehnice şi/sau de urbanism, la
depunerea documentaţiüor la avizator, cu excepţia planurilor urbanisüce generale şi a
documentaţiUor intocmite de persoa.nele fizice pentru construcţii cu destinaţia de locuinţă
sau casă de vacanţă exclusiv pentru uz personal, garaje, anexe gospodăreşh, acces la
proprietate Vară a edďica construcţie, imprejmuiri, racorduri apâ, caiializare, electricitate,
gaze, intemet, televiziune, telefonie etc.
A.2.
Se percepe persoanelor fizice care solicitâ avizul administratomlui drumului
pentru construcţii cu destinaţia de locuinţâ unifamilială, case de vacaiiţă, garaje,
imprejmuiri, racorduri la instalaţiile de apă, canal, electricitate, gaze, internet, televiziune,
telefonie etc., cărora li se incasează o singură dată suma de 25 de euro, respectiv fie la
eliberarea acordului, fle la eliberarea autorizaţiei.
A.3. Se percepe pentru persoane fizice şi juridice, pentru obiective socioeconomice şi
-

-

-

-

se aplică o singură dată, la faza de emitere a acordului prealabil.
Tariful suplimentar se aplică în unnătoarele cazuri:
a) pe suprafeţele de teren inventariate şi înregistrate cadastral, precizate in certiňcatul
de urbanism la regimul juridic/autorizaţie de construire/acte de proprietate;
b) pentru suprafeţele de teren inregistrate cadastral la alte categorii de folosinţă cum ar
fl: vii, livezi, păşuni, fâneţe, grădini legumicole, heleştee, bazine piscicole, parcuri voltaice,
parcuri eoliene, parcuri de distracţii etc., pe care există construcţii specifice şi sunt
declarate ferme autorizate/spaţii de producţie/spaţii de agrement, tariful se aplică doar
pe suprafaţa rezultată din deschiderea la drumul public pánă la limita exterioară a zonei
de protecţie.
Nu se ca]culează tarif suplimentar pentru acordurile emise in următoarele cazuri:
plariurile urbanistice, studüle de fezabilitate şi prefezabilitate sau DALI;
ocuinţe unifamiliale, case de vacanţă unifamiliale, garaje, împrejmuiń, racorduri la
instalaţiÜe de gaze, apă, telefonie, w, electricitate, canalizare etc., care sunt realizate de
persoane fizice (nu sunt incluse arisamblurile de locuinţe unifamiliale sau de locuinţe de
vacanţă cu utilităţile aferente);
realizare şi modernizare drumuri, trotuare, piste de biciclete, parcuri, clădiri
administrative, suprafeţe destinate activităţilor ocazionale (tärguri, pieţe), investiţii
dezvoltate de către autorităţile locale/centrale in interes public;
obiective cu accese din drumuri laterale clasiflcate, care nu presupun amenajarea
accesului la drumul judeţean.
A.4. Se percepe pentru persoane fizice şi juńdice, pentru obiective socioeconomice,
mijloace de publicitate şi reţele edilitare. Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces in zona
drumului se va obţine obligatoriu in termenul de valabihtate a acordului prealabil, în caz
contrar se impune reluarea procedurii de emitere a unui nou acord prealabiL
A.5. Se percepe o singură dată, pentru reanalizarea documentaţhlor tehnice intocmite
pentru obiective socio- economice sau pentru cele realizate pentru reţele edilitare, planuń
urbariistice (PUZ/PUD) şi mijloace de publicitare.
A.6. Se percepe pentru situaţiile de prelungire a acordurilor prealabile. Prelungirea
acordului se face prin act scris, emis in baza cererii depuse de beneňciar inainte de
expirarea acordului in cauză şi numai pentru lucrările pentru care nu s-au obţinut
autorizaţiile de amplasare şi/sau de acces in zona drumului.
A.7. Se percepe pentru situaţiile de prelungire a autorizaţülor de anplasare şi/sau de
acces în zona dmmului. Prelungirea autorizaţiei se face prin act scris, emis în baza cererii
depuse de beneficiar inainte de expirarea autorizaţiei în cauză.
In situaţia in care cererea este depusă după termenul de expirare a autorizaţiei, se va
proceda la emiterea unei noi autorizaţii, în baza vechiului proiect tehnic şi cu actualizarea
certificatelor şi a avizelor aferente.
Se percepe în cazul avizelor emise pentru manifestări culturale, artistice,
A.8.1.
sportive etc., indiferent de organizator. Tańful orar se va aphca integral şi nu fracţionat,
chiar dacă există posibilitatea de deschidere a tralicului in zona respectivă. Activitâţile
sportive vor fi incluse obligatoriu in calendarul federaţiüor de proňl din ţară.
Se va aplica tarif diferenţiat pentru:
A.8.1. a) weekend şi sărbători legale prevăzute in Legea nr. 53/2003 Codul muncü,
repubticată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii), cu inchidere parţială
a traflcului rutier;
A.8. 1. b) weekend şi sărbători legale prevăzute in Codul muncü, cu inchidere totală a
traficułui rutier;
A.8.1. c) alte zile decât cele de weekend şi sărbători legale prevăzute in Codul muncii
cu inchidere parţială a traíicului rutier;
A.8.1. d) alte zile decât cele de weekend şi sărbători legale prevăzute în Codul muncii
cu inchidere totală a traflcului rutier.
Tarifarea de la A.S1. se va aplica astfel:
a) dacă pe sectorul de drum sunt intersecţü cu drumuri judeţene care permit devierea
traflcului rutier, lungimea sectorului supus tarifăňi se calculea.ză de la prima intersecţie
până la ultima intersecţie de acces la drumul pe care se desfăşoară compeüţia respectivă;
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b) dacă pe sectorul de drum nu se poate devia traficul rutier, lungimea sectorului de
drum supus tarifării se calculează de la origine la destinaţie;
c) dacă desfăşurarea competiţülor de cros, ciclism, motociclism, karting, automobilism
etc, nu presupune inchiderea simultană a intregului traseu, ci doar restricţionarea unei
zone a suprafeţei carosabile pe o lungime de maximum un kilometru, caravana aflându
se in mişcare, tarifarea se va calcula astfeL
tariful orar de 10 euro se va aplica la perioada zilnică de utilizare a sectorului de drum
judeţean;
tariful pentru lungimea sectorului de drum judeţean se va aplica pentru un kilometru,
respectiv 40 de euro (distanţa minimă tarifată), reprezentând lungimea maximă a
sectorului de drum ocupat de caravană in timpul deplasărü, pentru flecare zi
calendaňstică in care se desfăşoară competiţia, cu condiţia ca restul traseului pe care va
avea loc turul competiţional să rămână deschis circulaţiei publice.
A.8.2. Se aplică in cazul in care speciücul manifestării este vădit publicitar şi se
desfăşoară fără afectarea traflcului rutier. Tariful se apUcă pentru o durată de minimum
o oră, pe un sector de minimum un kometru. Pentru tańfele cuprinse la A.8.1. şi A.8.2.
administratorul drumului îşi rezervă dreptul de a refuza justificat aprobarea manifestărilor
pe drumuri unde traficul este intens sau in special categorälor de drum destinat
vehiculelor de marfă, in cazul in care nu sunt variante ocolitoare sau sunt lucrări în
execuţie.
A.9. Se percepe pentru avizele privind amplasarea unor obiective in zona vütoarelor
drumuri judeţene, care respectă exigenţele administratorului drumului, prevăzute in
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regünul drumurilor, republicată, cu
modifîcările şi completările ulterioare.
12) Pentru mijloacele de publicitate, prevăzute la lit, B poziţia 12 din tabel, realizate in
soluţie independentă sau pe alte suprafeţe-suport, suprafaţa supusă tarifărň va fi
suprafaţa rezultată din incadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00
m de jur-imprejur.
13) Pentru obiectivele prevăzute la Ht, B poziţia 13, suprafaţa minimă supusă tarifăńi
va fi suprafaţa obiectivelor plus 1,00 mI de jur-imprejur, la care se adaugă o suprafaţă de
10,00 mp aferentă staţionărü unui vehicul in afara părţii carosabile. Administratorul
drumului işi rezervă dreptul de a refuza justificat aprobarea amplasărü pe drumuri unde
traflcul este intens.
14) Pentru locurile de parcare care deservesc diferite obiective prevăzute la lit, B poziţia
15 din tabel, suprafaţa supusă tarifării va fi determinată in baza planului de situaţie
aprobat şi prezintă suprafaţa de teren ocupată din zona drumului, respectiv din ampriză,
zona de siguranţă şi zonele limitrofe zonei de sigurantă aflate în proprietatea judeţului şi
în administrarea DJDP, prin realizarea locurilor de parcare incluzând şi penele de
racordare la drum.
15) a) Pentru căile de acces la diferite obiective prevăzute la lit, B poziţia 16 din tabel,
suprafaţa supusă taňfărü va fi determinată in baza planului de situaţie aprobat şi
reprezintă suprafaţa de teren ocupată din zona drumului, respectiv din ampriza şi zona
de sigurantă, sau din zonele limitrofe zonei de siguranţă aflate in proprietatea judeţului şi
in administrarea DJDP, prin reabzarea accesului cu racordare simplă sau altă soluţie de
amenajare, după caz (dacă amplasamentul este situat în localitate), a benzilor de
accelerare şi decelerare (dacă amplasamentul este situat in afara localităţü), respectiv a
benzü de stocaj pentru virare la stânga şi a buzunarului pentru inserţie in
flux. Amenajarea accesului la drumul judeţean se reahzează conform normativului in
vigoare privind amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumurile publice. Amplasamentul
este in localitate atunci când este situat intre indicatoarele rutiere de intrare şi ieşire
in/din localitate, poziţia acestor indicatoare fiind cea stabilită de administratorul
drumului, conform reglementăńlor in vigoare.
b) Pentru obiectivele prevăzute a lit, B poziţia 18 suprafaţa minimă supusă tarifării va
fi suprafaţa obiectivelor şi a terenului ocupat plus 1,00 ml dejur-imprejur.
16) Scutiri de la plata tarifului pentru utilizare prin ocuparea suprafeţelor din zona
drumului:
-

-

-

a)
Căile de acces realizate de persoanele fizice la locuinţe, case de vacanţă, anexe
gospodăreşti, garaje sau terenuri libere de construcţü, precum şi reţelele care asigură total
sau partial utilităţile, inclusiv racordurile şi branşamentele necesare utilizatorilor casnici
(racorduri la instalaţiile de apă, canal, electricitate, gaze, internet, televiziune, telefonie).
Această scutire nu este valabilă însă în cazul in care reţelele, racordurile, branşamentele
se aílă in ampriză, zona de siguranţă sau în zonele limitrofe zonei de siguranţă aflate in
proprietatea judeţului şi în administrarea DJDP şi desen'esc exclusiv persoane juridice
sau când se schimbă destinaţia locuinţei, a casei de vacanţă, a anexei gospodăreşti, a
garajului sau a terenului liber de construcţie (cu transformarea parţială sau totală in spaţii
lucrative/de prestări sen'icü/comerciale etc.), precum pentru ansamblurile de locuinţe
unifamiliale sau pentru ansambluri de casa de vacanţă cu utilităţile aferente.
b) Obiectivele şi lucrările, amplasate sau care se realizează in zona de protecţie, in afara
zonelor hmitrofe zonei de siguranţă aflate in proprietatea judeţului şi in administrarea
DJDP.
c) Reţelele care asigură, total sau parţial, consumul casnic, servicii de uduităţi publice
de apă, canalizare, gaze şi electńcitate, inclusiv racordurile şi branşamentele, amplasate
in ampriza şi in zona de siguranţă;
d) Unităüle de asistenţă socială şi de educaţie (cămine sociale, spitale, dispensare,
policlinici, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, licee, instituţii de invăţământ, grâdiniţe) din
subordinea autorităţilor locale sau centrale.
e) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pe perioada in care acesta asigură pentru
DJDP, cu titlu gratuit, comunicaţiüe de date de w-ie exünsă prin infrastructura proprie de
telecomunicaţii.
f)
Instituţiile din subordinea M.A.N., sediile de poliţie şi ale sen'icülor publice
comunitare pentru situaţii de urgenţă reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr.
88/2001, aprobată cu modificări şi completâri prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
g) Lăcaşurile de cult ale diferitelor organizaţii religioase recunoscute de statul romăn
(biserici, catedrale, mănăstiri etcj.
h)
Unităţile de administraţie, culturâ şi sport ale autorităţilor centrale sau locale
(primărü, consilii locale şi judeţene, cămine culturale, săli de sport etc.), cu excepţia celor
care desfăşoarâ activităţi economice.
17) Suprafaţa supusă tarifării pentru obiectivele prevăzute la lit. B poziţiile 13, 14, 15,
16 şi 17 se poate actualiza in baza situaţiei din teren atunci când soluţiile de acces
autorizate au fost modiflcate de administratorul de drum ca urmare a lucrărilor de
modernizare a drumului, de intreţinere curentă (retrasare marcaje etc.) sau în situaţüle de
când
introducere a amplasamentului intre indicatoarele rutiere de localitate
amplasanentul a fost autorizat cu benzi suplimentare.
18) La realizarea de căi de acces, aprobate în soluţie comună pentru doi sau mai mulţi
utilizatori, situaţi in aceeaşi incintă sau utilizând acelaşi drum colector sau banda
colectoare, suprafaţa ocupată de amenajarea comună se imparte in mod egal la persoanele
deservite de accesul sau drumul colector in cauză, Se pot stabili alte proporţii ale
suprafeţei tańfate numai in situaţia in care persoanele in cauză incheie o convenţie
legalizată in acest sens.
19) Tarifele de ocupare a zonei drumului, stabilite la ht. B poziţiüe 15, 16, 17 se percep
persoanelor fizice sau juridice care deţin calitatea de proprietar al construcţiei, tariful
putăndu-se pune şi în sarcina utilizatorului construcţiei in cauză (chiriaş) dacă există o
inţelegere scrisă intre cele două părţi privitor la acest aspect.
20) Nerespectarea in teren de către beneflciarii autorizaţülor a planuńlor de situaţie
aprobate de administratorul drumului sau a soluţiilor de acces/refugii/parcare nu dă
dreptul utilizatorului să solicite diminuarea suprafeţelor supuse tarifăńi conform
contractelor, excepţie fäcând situaţüle, menţionate la lit. B poziţiile 15, 16, 17.
21) Tariful prevăzut la lit, B poziţia 17 se aplică in cazu utilizărü suprafeţelor de teren
situate in zonă şi/sau în afara zonei de protecţie care se află în proprietatea judeţului şi in
administrarea DJDP (suprafeţe de teren ce au fost expropriate sau dobândite prin contract
de vănzase-cumpăsare in vederea realizării lucrărilor de variante ocolitoare, drumuri de
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legătură).
22) La stabilirea soluţiilor de pozare a conductelor de apă şi caxial a căror amplasare in
zona drumului nu poate îi realizată potrivit prevederilor art. 48 din Ordonanţa Guvernului
nr. 43/1997, republicată, cu modificărÜe şi completările ulterioare, se pot lua în calcul
următoarele modalităţi de amplasare:
a) sub trotuare;
b) zona verde;
c) şanţuri sau rigole, pe sectoare limitate ca lungime, cu soluţie justiflcatâ de distanţa
minimă legală faţă de alte reţele edilitare existente, pozate cu acordul administratorului
de drum;
d) acostamente, pe sectoare limitate ca lungime, cu soluţiejustificată de distanţa minimă
1egaă faţă de alte reţele edilitare existente, pozate cu acordul administratorului de drum;
e) in cazuri excepţionale, pe sectoare de drum limitate ca lungime, a căror soluţie tehnică
este impusă de existenţa altor reţele pozate cu acordul administratorului de drum,
justificate cu argumente tehnice, în partea carosabilă a drumurilorjudeţene, şi anume căt
mai aproape de marginea acesteia, realizată de preferinţă prin foraj ońzontal in lungul
drumului, prin canivou (casetă tehnică) sau galerie edilitară.
23) Condiţiile ce trebuie indeplinite a întocmirea proiectelor sunt stabilite prin Normele
tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţülor, instalaţälor şi panourilor
publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, aprobate
prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 571 / 1997, cu modiücările ulterioare, cu
precizarea că soluţia tehnică este corelată cu condiţiile restrictive impuse de
administratorul drumului, de regulă în afara zonei de siguranţă.
24) In situaţia în care beneficiarul nu depune la DJDP documentaţia tehnică completă
pentru eliberarea acordului prealabil, pentru a preintámpina problemele legate de
schimbarea soluţiilor şi a traseului de amplasare a conductelor după obţinerea finanţării,
acesta va solicita obligatoriu un aviz iniţ:ial de amplasare, pentru a fi precizate toate
condiţiile restrictive de amplasare, necesare intocmirü documentaţiei pentru faza
următoare de proiectare.
25) Documentaţia necesară obţinerii avizului iniţial de la DJDP va cuprinde:
a) Cererea pentru obţinerea avizului iniţial;
bJ Procesul-verbal de constatare pe teren, redactat de către DJDP, care să conţină
identificarea traseului conductei, adăncimea de pozare şi condiţäle res&ictive impuse de
administratorul drumului;
c) Memoriu tehnic care va cuprinde descrierea lucrărilor de amplasare a conductelor, a
construcţiilor aferente, respectiv cămine de vane, cămine de vizitare, staţii de pompare, cu
respectarea condiţiilor restrictive impuse de administratorul drumului;
d) Plan de situaţie topografic cu pozarea conductei în lungul drumului judeţean, cu
retragerile impuse de administratorul drumului, atăt pentru conducte, căt şi pentru
construcţiile aferente, respectiv cămine de vizitare, cămine de vane, staţü de pompare, cu
corelarea picheţilor şi a poziţiilor kilometrice ale drumului;
eJ Soluţia tehnică propusă pentru amplasarea conductelor, corelată cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, repubbcată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi cu normativele tehnice şi standardele in vigoare specifice;
1) Profile transversale caracteristice cu situaţia din teren sau cu cea in curs de aprobare,
pentru faza iniţială, urmánd ca la faza următoare de proiectare să se prezinte proűle
transversale curente care se vor corela cu cele prezentate anterior. In cazul unor diferenţe,
proiectantul de specialitate apă-cana poartă intreaga responsabilitate şi soluţia tehnică
rămáne cea avizată iniţial;
g) Soluţü pentru refacerea sistemului rutier şi a părţii carosabile afectate, dacă este
cazul, cu respectarea soluţiei tehnice impuse de administratorul drumului.
26) Dacă documentaţia depusă pentru obţinerea avizului iniţial este completă, termenul
pentru acordarea acestui aviz este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 15 zile
în situaţiile in care soluţia de amplasare propusă nu este corelată cu situaţia existentă din
teren.
27) Anterior realizării lucrărilor de amplasare a conductelor, este obligatoriu ca

beneficiarü conductelor de apă şi canal, in conformitate cu prevederile art. 46 din
Qrdonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
să depună documentaţia tehnică Tn vederea obţinerii acordului prealabil şi a autorizaąiei
de anplasare in zona drumului judeţean, necesare obţinerii autoňzaţiei de construire.
28) Dacă documentaţia depusă pentru obţinerea avizului prealabil este completă,
termenul pentru acordarea acestui aviz este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirh cu
încă 15 zile în situaţüle in care soluţia de amplasare propusă nu este corelată cu situaţia
existentă in teren.
29) Termenul de valabÜitate a acordului prea]abÜ este prevăzut la pct. 4.3 din Normele
tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţhlor şi panourilor
publicitare in zona drumurÜor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, aprobate
prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 571/1997, cu modificărüe ulterioare.
30) In baza acordului prea.labil se va emite autorizaţia de amplasare şi/sau de acces In
zona drumului, document necesar pentru obţinerea autorizaţiei de construire.
31) Apücarea fracţionată a tarifului de utilizare a zonei drumului:
a) Pentru peńoadele mai mici de o lună, tariful aferent se calculează prin fracţionarea
contravalorii taňfului lunar.
b) Contravaloarea tarifului de utilizare a zonei drumului, aferent perioadelor mai mici de
o lună, se cakulează având ca bază cantitatea (suprafaţă/lungime/bucăţi), la care se
aphcă tariful lunar, rezultatul urmând a Ii impărţit la număsul de zile aferent lunü în
cauză, după exemplul:
X mp/ml/buc. * Y euro = Z euro/Q züe.
X cantitatea menţionată In contract (mp/ml/buc.)
Y cuantum tarif aplicabil
Z valoare tarif lunar
Q număr zile aferente lunü pentru care se realizează ca1cu1u fracţionat.
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REFERAT DE APR ORARE

Doamnelor

$

domnilor consilieri,

b temeiul prevederilor art.401, art.41 alin.(2 1) şi alin.(22) Iit.b) din Ordonanţa
Ouvernului nr.43/ 1997 privind regimul drumurilor, cu modiűcările şi completările
ulterioare, republicată, tarifele pentru transporturile rutiere efectuate pe drumurile
de interes judeţean cu vehicule a căror masâ totalä maximă admisă, masă maximă
admisă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc
limitele prevâzute in anexele nr,2 şi 3 ale actului normativ menţionat, insoţite de
excepţüle de la plata acestora, se stabilesc de administratorii drumurilor publice şi
se aprobâ prin hotărâre a consiliului judeţean pentru drumurfle judeţene, iar
nivelul valoric al acestora este stabilit in funcţie de cheltuielile susţinute pentru
drumurilejudeţene, comparabil cu cel prevăzut in Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului
transporturilor nr. 1836/2018.
Tarifele pentru utilizarea şi accesul în zona drumurilor şi excepţiile de la plata
acestora, in temeiul prevederilor art.47 alin.(10) lit."b" din Ordonanţa Guvernului
nr.43/ 1997 se stabilesc de administratorul drumurilor şi se aprobă prin hotărâre a
Consiliului Judeţean pentru drumurile de interes judeţean, iar nivelul valoric al
acestora este stabilit in funcţie de cheltuielile susţinute pentru drumul judeţean
respectiv, comparabil cu cel prevăzut in Anexa nr.6 la Ordinul ministrului
transporturilor nr. 1836/2018.
Zonele de siguranţâ ale drumurilor publice sunt destinate exclusiv
semnalizărü rutiere, plantaţiei rutiere sau altor scopuri legate de întreţinerea şi
exploatarea drumului, siguranţei circulaţiei ori protecţiei proprietăţilor situate in
vecinâtatea drumului, iar realizarea de culturi agricole sau forestiere pe aceste zone
este interzisă.
Totodată, fac precizarea că Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului, cu modificârile ulterioare, la Capitolul III Taxe de trecere şi taxe de
utilizare şi anume art.7 alin.(4), prevede ca ta.xele şi tarifele de utilizare se aplică
fără discriminare, direct sau indirect, pe motiv de naţionalitate, ţară sau locul de
stabilire a transportatorului sau de înmatriculare a vehiculului sau de origine sau
destinaţia operaţiunü de transport.
Cu adresa nr.3785/03,12.2019 Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri
Botoşani transmite propunerile de tarife suplimentare de utilizare a drumurilor şi
tarife pentru utilizarea şi accesul in zona drumului pentru anul 2020.
Propunerile de tarife suplimentare de utilizare a drumurilor de interes
judeţean şi pentru utilizarea şi accesul în zona drumurilor sunt prezentate în
anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotâráre.

Fac precizarea că tarifele de utilizare zonă drum pentru amplasarea de cabluri
electrice, telefonice, tv, internet (comunicaţń electronice) se stabilesc in condiţüle
Legii nn159/28.07.2016, in conformitate cu prevederile Deciziei Preedintelui
Autorităţii Naţionale pentru Administrare i Reglementare in Comunicaţü
nr.997/2018, Potrivit acestor prevederi, tarifele pentru exercitarea dreptului de
acces pe, deasupra, in sau sub drumurile judeţene sunt egale cu zero lei.
De asemenea, conform art.46 alin.(9) din Ordonanţa Guvernului nr.43/ 1997,
modificat prin Legea nr.189/2019, sunt exceptaţi de la plata tarifelor pentru
amplasarea i accesul în zona drumului public operatońi economici care realizează
servicii publice de interes naţional sau local, precum i persoanele fizice sau juridice
care utilizează zona drumului public exclusiv pentru acces la propńetăţi.
ĺn acest sens, au fost eliminate tarifele privind acordul prealabil pentru reţele
edilitare noi i existente.
Menţionez faptul că tarifele propuse pentru anul 2020 sunt la acelai nivel
cu cele aprobate in anul 2019, cu precizarea că tarifele prevăzute la pct.8.1 din
Anexa nr.2 au fost corelate cu cele prevăzute în Anexa nr.6 din Ordinul ministrului
transporturitor nr. 1836/2018.
In conformitate cu prevederile legale a fost întocmit proiectul de hotărâre
alăturat, pe care il supun spre dezbatere şi aprobare.
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