
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

______________________________________________________________________ 

 

HOTĂRÂRE 

 

de modificare a anexei la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 75/2017 pentru 

aprobarea Normelor specifice privind realizarea sau amplasarea 

în zona drumurilor publice de interes judeţean a panourilor publicitare,  

a oricăror construcţii sau activităţi comerciale, căi de acces, amenajări sau  

instalaţii în orice scop 

 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 8583/10.02.2020 al  Direcției Tehnice,  

raportul Serviciului juridic nr. 8959/13.02.2020, precum și avizul comisiilor de speciali-

tate, 

în baza prevederilor art. 46 alin. (2) lit. b) și art. 47 alin. (10) lit. b)  din Ordonanţa 

Guvernului nr. 43 din 28 august 1997, privind regimul drumurilor, republicată cu modi-

ficările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1)  lit. f) și al art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art.1. Se modifică Art. 1 alin (2) din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 

75/2017 privind aprobarea Normele specifice privind realizarea sau amplasarea în zona 

drumurilor publice de interes judeţean a panourilor publicitare, a oricăror construcţii 

sau activităţi comerciale, căi de acces, amenajări sau instalaţii în orice scop și va avea 

următorul conținut:  “Prezentele norme sunt elaborate în conformitate cu dispoziţiile: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.174/30.07.2014 privind darea în administrare 

a drumurilor judeţene din jud.Dolj; 

- Contractul nr.99/2005 privind delegarea gestiunii serviciului public de administrare, 

construire, modernizare, exploatare şi reparare a drumurilor, podurilor şi podeţelor 

aparţinând domeniului public al judetului Dolj; 

- O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completă-

rile ulterioare; 

- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulteri-

oare; 



- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr.1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrări-

lor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale; 

- H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată 

cu modificările şi completările ulterioare.“ 

 

Art.2. Se modifică Anexa 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 75/2017 

privind aprobarea Normelor specifice privind realizarea sau amplasarea în zona drumu-

rilor publice de interes judeţean a panourilor publicitare, a oricăror construcţii sau ac-

tivităţi comerciale, căi de acces, amenajări sau instalaţii în orice scop, conform anexei 

la prezenta hotărâre. 
  
Art.3. Tarifele se vor aplica începând cu data de 01.03.2020. 

 

Art.4. Celelalte prevederi ale anexei la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 75/2017 

rămân neschimbate. 

 

Art.5.  Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și S.P.L.D.P. Dolj S.A. vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

 

            Nr…….                                                   Adoptată  la data de……..……2020 
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JUDEȚULUI  
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

DIRECȚIA TEHNICĂ                                                                   PRESEDINTE 

Nr. 8583/10.02.2020                                             

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                      ION PRIOTEASA 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului de hotărâre de modificare a anexei la Hotărârea Consiliului Județean Dolj 

nr. 75/2017 pentru aprobarea Normelor specifice privind realizarea sau amplasarea în 

zona drumurilor publice de interes judeţean a panourilor publicitare, 

a oricăror construcţii sau activităţi comerciale, căi de acces, amenajări sau 

instalaţii în orice scop 

 

 

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 stabilirea și 

aprobarea tarifelor pentru emiterea acordurilor prealabile, autorizaţii de amplasare şi/sau 

acces în zona drumurilor judeţene şi a tarifelor de utilizare a domeniului public judeţean 

din zona drumurilor judeţene conform legislației în vigoare. 

Prin adresa nr. 290/05.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 

2977/05.02.2020, S.P.L.D.P. Dolj S.A. a înaintat spre aprobare Anexa 5 Normele 

Specifice cu privire la taxele pentru utilizarea domeniului public judeţean şi a tarifelor 

de utilizare a domeniului public judeţean din zona drumurilor judeţene stabilite de către 

Societatea pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. cu modificările aduse tarifelor 

și excepțiilor de la plata acestora, conform noilor prevederi legale și pentru desfășurarea 

în bune condiții a activității aprobate prin H.C.J. nr. 75/2017. 

În anul 2017 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 75/2017 

Normele specifice privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de 

interes judeţean a panourilor publicitare, a oricăror construcţii sau activităţi comerciale, 

căi de acces, amenajări sau instalaţii în orice scop, inclusiv anexa 5 Normele Specifice 

cu privire la taxele pentru utilizarea domeniului public judeţean şi a tarifelor de utilizare 

a domeniului public judeţean din zona drumurilor judeţene stabilite de către Societatea 

pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A., în temeiul Ordinului Nr. 1854/2017 

pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere - S.A. 



Ordinul Nr. 1854/2017 a fost abrogat de Ordinul nr. 1836/2018 prin care se aduc o 

serie de modificări cu privire la tarifele și excepțiilor de la plata acestora aplicate de 

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. 

         Având în vedere: 

- modificările și completările OG nr. 43/1997 republicată privind regimul drumu-

rilor, - Secţiunea a V-a Aprobarea amplasării de construcţii şi instalaţii în zona 

drumului public, art. 46 și art. 47, prin Legea nr. 189/2019, respectiv: 

➢ Pentru amplasarea şi accesul în zona drumului, beneficiarul, cu excepţia 

operatorului economic care realizează serviciul public de interes naţional 

sau local, are obligaţia încheierii cu administratorul drumului public a con-

tractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public cu plata tarifelor 

corespunzătoare. Persoanele fizice şi juridice care utilizează zona drumu-

lui public exclusiv pentru acces la proprietăţi nu sunt obligate la plata 

tarifelor pentru utilizare şi acces în zona drumului; 

➢ Administratorul drumului, în funcţie de volumul de trafic generat şi do-

meniul de activitate al agenţilor economici care utilizează zona drumului 

public, stabileşte tarife pentru utilizarea şi accesul în zona drumului şi 

excepţiile de la plata acestora; 

- 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 lim-

itrofe 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.; 

- OUG 57/2019 privind Codul administrativ;  

- Ordinul nr.1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lu-

crărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi 

rurale; 

- abrogarea Ordinului nr.571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind pro-

iectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare în zona 

drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere fiind abrogat și înlocuit 

prin Ordin 1835/2017, abrogat prin Ordin 1170/2018, 

 

Supunem spre aprobare Consiliului Judeţean Dolj: 

 

• Modificarea Art. 1 alin (2) din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 

75/2017 privind aprobarea Normelor specifice privind realizarea sau amplasarea în 

zona drumurilor publice de interes judeţean a panourilor publicitare, a oricăror 

construcţii sau activităţi comerciale, căi de acces, amenajări sau instalaţii în orice scop 

și va avea următorul conținut: 

  “Prezentele norme sunt elaborate în conformitate cu: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.174/30.07.2014 privind darea în 

administrare a drumurilor judeţene din jud.Dolj; 



- Contractul nr.99/2005 privind delegarea gestiunii serviciului public de 

administrare, construire, modernizare, exploatare şi reparare a drumurilor, 

podurilor şi podeţelor aparţinând domeniului public al judetului Dolj; 

- O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr.1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea 

lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane 

şi rurale; 

- H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare.“ 
 

• Modificarea Anexei 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 75/2017 

(conform Anexei atașate la proiectul de hotărâre). 

 

Anexăm alăturat: 

 

- proiectul de hotărâre; 

- Anexa nr. 5 la anexa Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 75/2017 Normele spe-

cifice privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes ju-

deţean a panourilor publicitare, a oricăror construcţii sau activităţi comerciale, 

căi de acces, amenajări sau instalaţii în orice scop (Anexă la hotărâre); 

- adresa SPLDP Dolj SA nr. 290/05.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean 

Dolj cu nr. 2977/05.02.2020. 

 

 

 
            
DIRECTOR EXECUTIV,                                                 ŞEF SERVICIU, 

   AURELIA DĂRAC                                            SILVIA IONESCU LUPEANU                                                                        

   

 

 

    ȘEF BIROU M.R.D.P.J, 

   DAN ZAMFIR 

 

 

  



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.8959/13.02.2020 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Dolj nr.75/2017 privind aprobarea Normelor specifice privind realizarea sau 

amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a panourilor publicitare, a 

oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în 

orice scop 

 

  

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 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.75/2017 privind aprobarea 

Normelor specifice privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de 

interes județean a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, 

căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop propus de Președintele Consiliului 

Județean Dolj și a constatat următoarele: 

1)   Obiectul/domeniul reglementat: modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Dolj nr.75/2017. 

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: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 

prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile art. 46 

alin.2 lit b) din OG. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 173 alin.(1) lit.f) și art. 182 din OUG.nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

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

compartimentului: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Dolj 

nr.75/2017 privind aprobarea Normelor specifice privind realizarea sau amplasarea în 

zona drumurilor publice de interes județean a panourilor publicitare, a oricăror 

construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop. 

 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 

respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui 

compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre 

dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului 



Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind 

elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul. 

 

 

 

 

            Avizat,                                                                                      Întocmit, 

  DIRECTOR EXECUTIV                                                     CONSILIER JURIDIC 

     DAIANA STOICA               ALIN MARIA 

 

 

 

 

  



                                                                                Anexă la Hotărârea nr.___________ 

 

 

 

   ANEXA 5 LA NORMELE SPECIFICE cu privire la tarifele pentru emiterea acordurilor 

prealabile, autorizaţiilor de amplasare şi/sau acces în zona drumurilor județene și a tarifelor de 

utilizare a domeniului public județean din zona drumurilor județene stabilite de catre Societatea 

pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. 

 

Nr 

crt. 

Tarif pentru emiterea acordurilor prealabile, autorizaţiilor de 

amplasare şi/sau acces în zona drumurilor județene 
Tarif unitar / lei 

1. 

Acord prealabil pentru persoane fizice (construcţii cu destinaţia de 

locuinţă/casă de vacanţă exclusiv pentru uz personal, garaje, anexe 

gospodăreşti, acces la proprietate fără a edifica construcţie, 

împrejmuiri, racorduri apă, canalizare, electricitate, gaze, internet, 

televiziune, telefonie etc.) 

240 lei 

2. 
Acord prealabil pentru persoane fizice și juridice pentru obiective 

socioeconomice, mijloace de publicitate  
500 lei 

3. Autorizație de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene 240 lei 

4. 

Analiza documentației pentru: 

- persoane fizice 

- persoane juridice 

 

40 lei 

120 lei 

5. Tarif eliberare acord prealabil în regim de urgență (3 zile lucrătoare) 
100 lei + tarif eliberare 

acord solicitat 

6. ACORD PREALABIL pentru rețele edilitare noi și existente 

500 lei + 0,1 lei/ml pt. 

fiecare ml ce depaseste 

100 ml 

 

Tarife de utilizare a domeniului public județean din zona drumurilor județene / an: 

Nr 

crt 

Denumire tarif Unitate de 

calcul 

Tarif 

unitar / lei 

A. Ocuparea suprafețelor din zona drumurilor județene 
Tarif / mp / an 

 

 

1. Amplasare panou publicitar pe drum județean  120 lei 

 

2. 

Spațiu cu destinație comercială (chiosc, rulota, masa pentru 

desfacere produse alimentare și nealimentare) pe drum 

județean 

 35 lei 

 

3. 

Suprafețele desemnate a deveni spații de servicii și spații de 

parcare, precum și suprafețele devenite disponibile, care 

aparțin administratorului, în zone adiacente, la drum 

județean 

 35 lei 

 

4  

Locuri parcare care deservesc obiective economice pe drum 

județean 
 30 lei 

 

5.  

Accesuri la diferite obiective (stații de distribuție carburanți, 

hoteluri, moteluri, depozite, spații comerciale, etc.) la drum 

județean 

 30 lei 

B. Amplasări de cabluri și conducte în zona drumurilor 

județene 
Tarif / ml / an  

 

6. 

Amplasări de cabluri electrice, telefonice, TV, internet 

6.1 subtraversare / traversare aeriană 

6.2 cablu subteran în lungul drumului: 

- în ampriză, în afara părții carosabile     

- în ampriză, sub partea carosabilă 

 

 

24 lei 

 

24 lei 

35 lei 



- în zona de siguranță 

- în canale tehnice în zona de siguranță 

9 lei 

1,2 lei 

 

 

6.3 stâlpi de care este prins cablul aerian în lungul drumului: 

- în ampriză, în afara părții carosabile (pe trotuare) 

- în zona de siguranță 
 

 

 

60 lei 

35 lei 

 

 

6.4 cablu aerian în lungul drumului: 

- în ampriză, în afara părții carosabile (pe trotuare) 

- în zona de siguranță 

 

 

30 lei 

15 lei 

 

 

6.5. pe poduri și podețe: 

- în canale tehnice 

- ancorat de pod sau în altă soluție decât canal tehnic 

 

 

60 lei 

120 lei 

 

7. 

Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi și alte 

produse neinflamabile, de gaze, țiței și alte produse 

inflamabile, benzi transportoare care traversează aerian 

drumurile 

Tarif/ml/an 

 
 

 7.1 Traversare aeriană  60 lei 

 7.2 Subtraversare  35 lei 

 7.3 Amplasare subterană în lungul drumului: 

- în ampriză, în afara părții carosabile 

- sub partea carosabilă 

- în zona de siguranță 

- în canale tehnice în zona de siguranță 

 

 

35 lei 

60 lei 

30 lei 

1,2 lei 

 7.4 Amplasare aeriană în lungul drumului: 

- în ampriză, în afara părții carosabile 

- în zona de siguranță 

 

 

240 lei 

108 lei 

 7.5 Pe poduri și podețe:  

- în canale tehnice 

- ancorat de pod sau în altă soluție decât canal tehnic 

 

 

450 lei 

440 lei 

 

Nota : 

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

funcție a obiectivului așa cum rezulta din memoriul tehnic. Schimbarea funcției sau a destinației 

obiectivului implică obținerea acceptului administratorului drumului Societatea pentru Lucrari 

De Drumuri si Poduri Dolj S.A. 

-Tarifele se aplică și în cazul în care obiectivele nu funcționează sau în cazurile în care lucrările la 

acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate. 

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

drumurilor județene, însă numai dacă se realizează și drum de acces la drumurile județene sau alte 

lucrări în ampriza și în zona de siguranță. 

- Pentru panourile publicitare, suprafața minimă supusă tarifării va fi suprafața rezultată din încadrarea 

proiecției orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur. 

- Pentru spațiile prevăzute la lit. A poziția 5, suprafața minimă tarifată va fi suprafața obiectivului 

amplasat, plus un 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă suprafața aferentă staționării 

autovehiculelor în afara părții carosabile. 

- Se exceptează de la aplicarea tarifelor următoarele: 

          a) amplasarea și lucrarile care se realizează în zona de protecție; 

          b) 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; 

          c) racordurile și branșamentele de la rețelele prevăzute la lit. b) până la utilizatorii persoane 

fizice, amplasate în ampriza și în zona de siguranță (această scutire nu este valabilă însă în cazul în 



care se schimbă destinația locuinței sau a garajului (de exemplu, transformarea în spațiu comercial 

etc.) sau se amplasează în incinta construcțiilor cu caracter comercial); 

          d) persoanele fizice care utilizează zona drumului exclusiv pentru acces la proprietăți; 

          e) persoanele juridice care utilizează zona drumului exclusiv pentru acces la proprietăți, fără a 

genera trafic suplimentar (prin construcții care generează trafic suplimentar se au în vedere unități 

productive, complexe comerciale, depozite angro, unități tip show-room, obiective turistice, sțatii 

peco, cartiere rezidentiale, parcuri industriale, precum si orice alte obiective și / sau construcții 

asemănătoare în care se desfășoară activității economice conform  art.47, alin (1) din OG 43/1997); 

           f) operatorii economici care realizează serviciul public de interes național sau local. 

- Tariful de utilizare a zonei drumurilor nu se aplica pentru retelele aflate in administrarea directa a 

Consiliului Judetean, a Consiliilor locale si pentru unitatile bugetare de asistenta sociala si de 

educatie (spitale, crese, aziluri de batrani, scoli, gradinite). 

 

 


