
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

______________________________________________________________________ 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea tarifelor pentru emiterea de avize, acorduri prealabile,  

autorizații de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene și pentru        

utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă a drumurilor județene, aflate în            

proprietatea Județului Dolj și în administrarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A.,  

aplicate de S.P.L.D.P. DOLJ S.A. 

 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 3017/04.02.2022 al Direcției Tehnice,  

raportul Serviciului juridic nr. 4103/17.02.2022, precum și avizul comisiilor de speciali-

tate, 

în baza prevederilor art. 22, ale art. 401 lit. c), ale  art. 47 alin. (7), (9) și (10) lit. b)  

din Ordonanţa Guvernului nr. 43 / 1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu mo-

dificările şi completările ulterioare, a dispozițiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 

52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, 

în temeiul art. 173 alin. (1)  lit. f), al art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art. 1 Se aprobă tarifele pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizații 

de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene și pentru utilizarea amprizei, a 

zonei de siguranţă a drumurilor județene, aflate în proprietatea Județului Dolj și în 

administrarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A., aplicate de S.P.L.D.P. DOLJ S.A., prevăzute în 

anexa la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Tarifele pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizații de 

amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene și pentru utilizarea amprizei, a zonei 

de siguranţă a drumurilor județene, din proprietatea Județului Dolj și în administrarea 

S.P.L.D.P. DOLJ S.A., aferente contractelor aflate în derulare, rămân neschimbate până 

la expirarea acestora, dacă nu sunt prevăzute alte clauze în contract. 

 



Art. 3 Pentru contractele aflate în derulare care au prevăzute clauze de modificare 

a tarifelor, S.P.L.D.P. DOLJ S.A. va notifica și va modifica tarifele în termen de 60 de 

zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  

Art. 4 Tarifele se vor aplica începând cu data de 01.03.2022, dată la care își 

încetează aplicabilitatea Anexa nr. 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Dolj  

nr. 75/2017 și Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 37/20.02.2020. 

 

Art. 5 Direcția Tehnică, Direcția Economică și S.P.L.D.P. DOLJ S.A. vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

Nr. .......                           Adoptată la data de ............2022  

 

 

 

 

PREŞEDINTE,      CONTRASEMNEAZǍ  

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

 

DORIN-COSMIN VASILE    CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

DIRECȚIA TEHNICĂ                                                                   PRESEDINTE 

Nr. 3017/04.02.2022                                                                                                                                                                                                                                 

DORIN-COSMIN VASILE 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru emiterea de avize, 

acorduri prealabile, autorizații de amplasare și/sau acces în zona drumurilor jude-

țene și pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă a drumurilor județene, 

aflate în proprietatea Județului Dolj și în administrarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A., 

aplicate de S.P.L.D.P. DOLJ S.A. 

 

Județul Dolj are în domeniul public o rețea de drumuri județene alcătuită din 46 

drumuri, dată în administrare către SPLDP DOLJ SA, conform Contractului nr. 

99/28.03.2005, pentru o perioadă de 10 ani, contract prelungit prin H.C.J. nr. 175/2014 și 

H.C.J. 229/2019, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 71 / 2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes 

local, aprobată prin Legea nr. 3/2003. 

În vederea desfășurării activității S.P.L.D.P. DOLJ S.A. este necesară aprobarea 

tarifelor pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizații de amplasare și/sau 

acces în zona drumurilor județene și pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă a 

drumurilor județene, aflate în proprietatea Județului Dolj și în administrarea S.P.L.D.P. 

DOLJ S.A. conform legislației în vigoare. 

Prin adresa nr. 2527/03.12.2021, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 

27489/03.12.2021, S.P.L.D.P. DOLJ S.A. a înaintat spre aprobare Anexa cu privire la 

tarifele pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizații de amplasare și/sau 

acces în zona drumului și și pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă a drumurilor 

județene, aflate în proprietatea Județului Dolj și în administrarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. 

cu modificările aduse tarifelor și excepțiilor de la plata acestora pentru emiterea de avize, 

acorduri prealabile, autorizații de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene și 

pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă a drumurilor județene, aflate în 

proprietatea Județului Dolj și în administrarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. aprobate prin H.C.J. 

nr. 75/2017 și modificate de H.C.J. nr. 37/2020. 

Pentru calculul tarifelor, S.P.L.D.P. Dolj S.A. a analizat costurile necesare 

desfasurarii activitatii privind emiterea avizelor, acorduri prealabile, autorizații de 

amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene pe care le are în administrare, precum 

și tarifele, exprimate în euro, percepute de administratorul drumurilor naționale ca au fost 

aprobate prin ORDINUL ministrului transporturilor nr. 1836 din 7 decembrie 2018. 

Tarifele sunt calculate în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul euro de 

4,95 lei (curs BNR din 02.12.2021- 1 euro = 4,9490 lei). 

         Având în vedere: 

- Solicitarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A.; 

- Anexa 6 TARIFE pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizaţii de am-

plasare şi/sau acces în zona drumului, aprobare instituire restricţii de circulaţie şi 

tarife pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă a drumului şi a zonelor 



limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau în administrarea Companiei 

Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere la Ordinul 1836/2018 pentru 

aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastruc-

turii Rutiere - S.A.; 

 

Supunem spre aprobare Consiliului Judeţean Dolj: 

 

• tarifele pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizații de 

amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene și pentru utilizarea 

amprizei, a zonei de siguranţă a drumurilor județene, aflate în proprietatea 

Județului Dolj și în administrarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A., prevăzute în anexa 

la proiectul de hotărâre. 

 

Anexăm alăturat: 

 

- proiectul de hotărâre; 

- Anexa cu privire la tarifele pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autori-

zații de amplasare și/sau acces în zona drumului și și pentru utilizarea amprizei, a 

zonei de siguranţă a drumurilor județene, aflate în proprietatea Județului Dolj și 

în administrarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. (Anexă la hotărâre); 

- adresa SPLDP Dolj SA nr. 2527/03.12.2021, înregistrată la Consiliul Județean 

Dolj cu nr. 27489/03.12.2021; 
 

- anunț consultare publică nr. 1135/13.01.2022. 
 

 

 

 
            

DIRECTOR EXECUTIV, 

SILVIA IONESCU - LUPEANU 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 4103/17.02.2022 

           VIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru emiterea de avize, 

acorduri prealabile, autorizații de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene și 

pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranță a drumurilor județene, aflate în 

proprietatea Județului Dolj și administrarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A., aplicate de 

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, 

a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru emiterea de avize, 

acorduri prealabile, autorizații de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene și 

pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranță a drumurilor județene, aflate în 

proprietatea Județului Dolj și administrarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A., aplicate de 

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: tarifelor pentru emiterea de avize, acorduri 

prealabile, autorizații de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene și pentru 

utilizarea amprizei, a zonei de siguranță a drumurilor județene, aflate în proprietatea 

Județului Dolj și administrarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A., aplicate de S.P.L.D.P. DOLJ S.A. 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

- art. 22, art. 401 lit. c), art. 47 alin. (7), (9) și (10) lit. b) din O.G. nr. 41/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, 

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

    Avizat                   Întocmit, 

ȘEF SERVICIU JURIDIC,      CONSILIER JURIDIC, 

                     Daiana Stoica            Cristian Buzata                                            



ANEXĂ 

la Hotărârea nr. ____                      

 

  Tarife pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizații de amplasare și/sau acces în zona 

drumurilor județene și pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă a drumurilor județene, 

aflate în proprietatea Județului Dolj și în administrarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A., aplicate de 

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. 

 

Nr crt  

Denumire tarif 

 

Unitate de calcul 

 

Tarif unitar / lei 

cu TVA 

A Tarife pentru avize, acorduri prealabile, autorizații de amplasare și/sau acces în zona 

drumului 

  

1. Analiza documentatiei pentru: 

- persoane fizice 

- persoane juridice 

 

  Tarif/document 

 

                    40 lei 

                  120 lei 

 

2. Acord prealabil de amplasare si executie lucrari 

in zona drumurilor judetene, pentru persoane 

fizice (construcții cu destinația de locuință/casă 

de vacanță exclusive pt. uz personal, garaje, 

anexe gospodărești, acces la proprietate fără a 

edifica construcție, împrejmuiri, racorduri apă, 

canalizare, electricitate, gaze, internet, 

televiziune, telefonie, etc.) 

 

 

 

 

    

 

Tarif/document 

 

 

 

 

 

 

 

                  134 lei 

 

 

3. Acord prealabil de amplasare si executie lucrari 

in zona drumurilor judetene la toate fazele de 

proiectare pt. obiective socio-economice 

mijloace de publicitate, pentru persoane fizice și 

juridice, pentru obiective socio-economice, 

mijloace de publicitate. 

Pentru suprafete de teren ce depasesc 1000 mp 

 

 

 

 

 Tarif/document 

 

    

 

 

             643,5lei 

+0,4lei/mp pentru fiecare 

mp suplimentar 

 

4. Autorizatie de amplasare si/sau acces in zona 

drumului judetean, pentru persoane fizice si 

juridice, pentru obiective socio-economice, 

retele edilitare si mijloace de publicitate si alte 

asemenea 

 

 

 

  Tarif/document 

   

 

 

                   396lei 

 

 

5. Tarif eliberare acord prealabil in regim de 

urgenta (3 zile lucratoare) 

 

Tarif/document 100 lei+taxa eliberare 

acord solicitat 

6. ACORD PREALABIL pentru retele edilitare noi 

si existente: 

    

Tarif/document 

1980lei+0,99lei/ml pt. 

fiecare ml ce depaseste 

100 ml 



7. Avize pentru închiderea circulației și instituirea de restricții cauzate de organizarea de 

manifestări cultural-artistice, sportive, târguri, filmări, mitinguri și alte evenimente care se 

desfășoară pe drumurile aflate în administrare. 

7.1 Weekend și sărbători legale prevăzute în Codul 

muncii, cu restricționarea circulației 

 

tarif/ document 

 

 

495lei/ oră + 396lei/ km 

7.2 Weekend și sărbători legale prevăzute în Codul 

muncii, cu închiderea circulației 

 

tarif/ document 

 

 

742,5lei/ oră + 495lei/ km 

7.3 Aprobare pentru instituire de restricții de 

circulație pentru lucrări în zona drumului, altele 

decât cele ale administratorului drumului 

județean care sunt executate în regie proprie 

 

 

   tarif/ document 

 

 

               247,5 lei 

B. Tarife pentru utilizare prin ocuparea amprizei, a zonei de siguranță și a altor suprafețe din 

zona drumului 

8.                   Amplasare panou publicitar pe drum judetean tarif/mp/an              44,55 lei 

9. 

 

Obiectiv cu destinatie comerciala (chiosc, 

rulota, terase) in spatii special amenajate 

 

     tarif/mp/an 

 

             26,73 lei 

 

10. 

Suprafetele desemnate a deveni spatii de servicii 

si spatii de parcare, precum si suprafetele 

devenite disponibile, care apartin 

administratorului, in zone adiacente, la drum 

judetean 

 

 

tarif/mp/an 

    

 

                35 lei 

11. 

 

Locuri parcare care deservesc obiective 

economice pe drum judetean 

    tarif/mp/an            29,70 lei 

 

12. 

 Cai de acces la diferite obiective (statii de 

distributie carburanti, hoteluri, moteluri, 

depozite, spatii comerciale, show-room etc) la 

drum judetean 

 

   tarif/mp/an 

 

           26,73 lei 

13. Amplasari de cabluri electrice, telefonice, TV, 

internet 

 

  

 13.1 subtraversare 

13.2 cablu subteran in lungul drumului: 

- in ampriza, in afara partii carosabile     

- in ampriza sub partea carosabila 

- in zona de siguranta 

 

     tarif/ml/an 

           25,54 lei 

 

           25,54 lei 

           33,26 lei 

           12,47 lei 

 

  

 

13.3 stalpi aflati in proprietate 

- in ampriza in afara partii carosabile (pe 

trotuare) 

- in zona de siguranta 

 

tarif/buc/an 

 

           74,84 lei 

 

          58,21 lei 

 

 

13.4 cablu aerian in lungul drumului, dispozitive 

sau alte instalatii asemanatoare avand alte 

destinatii decat distribuirea de energie electrica, 

amplasate pe stalpii de energie electrica: 

 

- in ampriza in afara partii carosabile (pe 

trotuare) 

- in zona de siguranta 

 

 

 

 

   tarif/ml/an 

 

 

 

 

 

         22,54 lei 

 

         12,47 lei 



 

Nota : 

<<Acordul Prealabil >> si <<Autorizatia de Amplasare si Acces la Drum >> se emite pentru o functie 

a obiectivului asa cum rezulta din memoriul tehnic. Schimbarea functiei sau a destinatiei obiectivului 

implica obtinerea acceptului administratorului drumului Societatea pentru Lucrari De Drumuri si 

Poduri Dolj S.A. 

- Tarifele se aplica si in cazul in care obiectivele nu functioneaza sau in cazurile in care lucrarile la acestea 

au fost sistate sau nu au fost finalizate, atât timp cât s-au realizat amenajări pe ampriza și/sau zona de 

siguranță a drumului județean, aflate în proprietatea Județului Dolj și în administrarea SPLDP DOLJ SA 

și atât timp cât există sediu și/sau punct de lucru înregistrat(e) la Oficiul Național al Registrului Comerțului, 

iar persoana juridică sau persoana fizică înmatriculată nu are activitatea suspendată temporar. 

- Pe perioada cât activitățile sunt suspendate temporar sau la obiectiv nu există sediu și/sau punct de lucru 

înregistrat(e) la Oficiul Național al Registrului Comerțului (fundamentate cu acte de la registrul comerțului 

conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare), contractul 

rămâne valabil, fără obligația de plată a tarifului aferent. 

- Tarifele se aplică și în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecție a drumurilor 

județene, însă numai dacă se realizează și cale de acces la acestea sau alte lucrări în ampriza, zona de 

siguranță a drumului, aflate în proprietatea Județului Dolj și în administrarea SPLDP DOLJ SA 

- Pentru panourile publicitare, suprafata minima supusa tarifarii va fi suprafata rezultata din incadrarea 

proiectiei orizontale a panoului, la care se adauga 1,00 m de jur imprejur. 

- Pentru obiectivele prevazute la pct. 9, suprafata minimă tarifată va fi suprafața obiectivului amplasat, 

plus un 1,00 m de jur imprejur, la care se adaugă o suprafață de 10,00 mp aferentă staționării unui 

autovehicul în afara părții carosabile. 

 

 

13.5 pe poduri si podete si alte lucrari de arta 

- in canale tehnice 

- ancorat de pod sau in alta solutie decat canal 

tehnic 

 

tarif/ml/an 

 

       108,10 lei 

       191,26 lei 

14. Amplasarea conductelor de apa, canalizare, aburi si alte produse neinflamabile, de gaze, 

titei si alte produse inflamabile, benzi transportoare care traverseaza aerian drumurile 

 14.1 Traversare aeriana tarif/ml/an 

 

        72,46 lei 

 14.2 Subtraversare tarif/ml/an 

 

        49,89 lei 

 14.3 Amplasare subterana in lungul drumului: 

- in ampriza, in afara partii carosabile 

- sub partea carosabila 

- in zona de siguranta 

 

tarif/ml/an 

 

 

 

       49,89 lei 

       84,34 lei 

       39,20 lei 

 

 14.4 Amplasare aeriana in lungul drumului: 

- in ampriza, in afara partii carosabile 

- in zona de siguranta 

tarif/ml/an 

 

 

     196,02 lei 

     139,59 lei 

 14.5 Pe poduri si podete:  

- in canale tehnice 

- ancorat de pod sau in alta solutie decat canal 

tehnic 

tarif/ml/an 

 

 

     503,11 lei 

     782,29 lei 



- Pentru căile de acces la diferite obiective prevăzute la pct. 12, suprafața supusă tarifării va fi determinată 

în baza planului de situație aprobat și reprezintă suprafața de teren ocupată din zona drumului, respectiv 

din ampriza și zona de siguranță aflate în proprietatea Județului Dolj și în administrarea SPLDP DOLJ SA. 

- Se excepteaza de la plata tarifului pentru utilizare prin ocuparea suprafețelor din zona drumului:  

a) persoanele fizice și juridice care utilizează zona drumului exclusiv pentru acces la proprietăți 

(aceasta scutire nu este valabilă însă în cazul în care se schimbă destinația locuinței, a casei de vacanță, 

anexei gospodărești, a garajului sau a terenului liber de construcție cu transformarea parțială sau totală 

în spații lucrative / de prestări servicii / comerciale etc.); 

b) operatorul economic care realizează serviciul public de interes național sau local; 

c) amplasarea și lucrările care se realizează în zona de protecție; 

d) rețelele care asigură, total sau parțial pentru consumul casnic, servicii de utilități publice de apă, 

canalizare, gaze și electricitate, exclusiv racordurile și branșamentele, amplasate în ampriza și în zona 

de siguranță; 

e) racordurile și branșamentele de la rețelele prevăzute la lit. d) până la utilizatorii persoane fizice, 

amplasate în ampriza și în zona de siguranță; 

f) unitățile de asistență socială și de educație (cămine sociale, spitale, dispensare, policlinici, creșe, 

aziluri de bătrâni, școli, licee, instituții de învățământ, grădinițe) din subordinea autorităților locale sau 

centrale; 

g) instituțiile din subordinea Ministerului Apărării Naționale, sediile de poliție și ale serviciilor publice 

comunitare pentru situații de urgență reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările 

ulterioare; 

h) lăcașurile de cult ale diferitelor organizații religioase recunoscute de statul român (biserici, 

catedrale, mănăstiri etc.); 

i) unitățile de administrație, cultură și sport ale autorităților centrale sau locale (primării, consilii locale 

și județene, cămine culturale, săli de sport etc.), cu excepția celor care desfășoară activități economice. 

 




