
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

H O T Ă R Â R E A Nr.155/2006 
privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare pentru eliberarea acordurilor şi  

autorizaţiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes judeţean pe anul 2007 
 

având în vedere Ordinul Ministrului Transporturilor nr.47/1998 de aprobare a Normelor 
tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile 
urbane şi rurale; 

având în vedere prevederile art.47, alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată; 

în temeiul dispoziţiilor art.104, litera “e” şi art.109 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Consiliul judeţean Vaslui ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.1. – Se aprobă cuantumul taxelor privind eliberarea acordurilor prealabile şi a 

autorizaţiilor pentru realizarea în zona drumurilor judeţene a oricăror construcţii sau instalaţii precum 
şi a acceptului privind schimbarea funcţiei sau destinaţia obiectivului prevăzute în anexa nr.1. 

Art.2. – Se aprobă cuantumul tarifelor de utilizare pentru ocuparea unor suprafeţe de teren în 
zona drumurilor judeţene prevăzute la anexa nr.2. 

Art.3. – Taxele prevăzute în anexa nr.1 nu se datorează în cazul eliberării de acorduri 
prealabile, autorizaţii de amplasare şi acces la drum precum şi a acceptului privind schimbarea 
funcţiei sau destinaţiei obiectivului pentru lăcaşuri de cult, inclusiv construcţiile – anexe ale acestora 
precum şi pentru construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţiile publice. 

Art.4. – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007 şi va fi adusă 
la cunoştinţa celor interesaţi prin publicarea într-un ziar local. 

Art.5. – Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6. – Hotărârea nr.85/2003 a Consiliului judeţean Vaslui, se abrogă. 
Art.7. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia economică, 

Direcţia tehnică şi Serviciul contabilitate ale Consiliului judeţean Vaslui. 
Vaslui, 21 decembrie 2006 

  
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                                                Contrasemnează : 
          Secretarul judeţului Vaslui 
                          Gheorghe Stoica 
  



ANEXA Nr.1 
la Hotărârea nr.155/2006 

 
T A X E 

privind eliberarea acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor pentru realizarea în zona 
drumurilor judeţene a oricăror construcţii sau instalaţii precum şi a acceptului privind 

schimbarea funcţiei  sau destinaţiei obiectivului 
 

Nr.crt. Specificaţie U/M Taxa – lei- 
1. Eliberare acord prealabil pentru faza de proiectare obiectiv 22,2 
2. Autorizaţie de amplasare şi acces la drum obiectiv 33,2 
3. Accept privind schimbarea funcţiei sau destinaţiei obiectivului obiectiv 17,7 

 



ANEXA nr.2 
la Hotărârea nr.155/2006 

 
T A R I F E 

pentru ocuparea unor suprafeţe de teren în zona drumurilor judeţene 
 

Simbol Specificaţie UM Tarif 
lei/UM/an

0 1 2 3 
A. Conducte pentru gaze, derivate, alte produse petroliere -  

A.1 Subtraversare drum pietruit ml 13,2 
A.2 Subtraversare drum modernizat ml 22,2 
A.3 Instalaţii de conducte în lung ml - 

A.3.a în ampriză ml 44,3 
A.3.b în spaţiu de siguranţă ml - 

A.3.b.1 aerian ml 22,2 
A.3.b.2 subteran ml 13,2 
A.3.c în zona de protecţie ml - 

A.3.c.1 aerian ml 15,5 
A.3.c.2 subteran ml 9,3 

A.4 Instalaţii de conducte în canalele tehnice ale podurilor şi pasajelor sau legate 
de suprastructura ori infrastructura acestora ml 88,6 

B. Conducte pentru apă, irigaţii, aburi, conducte evacuare a apelor şi altele 
asemănătoare - - 

B.1 La drumuri pietruite ml - 
B.1.a Subtraversări ml 8,8 
B.1.b Traversare aeriană ml 17,7 
B.2 La drumuri modernizate ml - 

B.2.a Subtraversări ml 17,7 
B.2.b Traversare aeriană ml 49,9 
B.3 Instalaţii de conducte în spaţiul de siguranţă în lungul drumului ml 31,0 
B.4 Instalaţii de conducte în ampriză în lungul drumului ml 62,0 
B.5 Instalaţii de conducte în zona de protecţie în lungul drumului ml 15,5 

B.6 Instalaţii de conducte în canalele tehnice ale podurilor şi pasajelor sau legate 
de suprastructură ori infrastructura acestora ml 88,6 

C. Conductori electrici, telefonici şi alte asemănătoare -  
C.1 Traversare aeriană ml 7,5 
C.2 Subtraversare ml - 

C.2.a Drum pietruit ml 7,5 
C.2.b Drum modernizat ml 15,0 
C.3 Amplasarea unor stâlpi ml - 

C.3.a În ampriza drumului ml 112,8 
C.3.b În spaţiul de siguranţă ml 79,0 
C.3.c În zona de protecţie ml 39,5 

C.4 Instalaţii de conducte în canalele tehnice ale podurilor şi pasajelor sau legate 
de suprastructura ori infrastructura acestora ml 22,2 

D. Căi ferate industriale - - 
D.1.a Drum pietruit ml 166,1 
D.1.b Drum modernizat ml 332,3 
D.2 Instalare în spaţiul de siguranţă ml 132,8 
D.3 Instalare în ampriză ml 276,8 
E. Locuri de parcare aparţinând administratorului, în folosinţa unităţilor de ml 6,7 



deservire pe drumuri publice 

F. Alte construcţii subterane în ampriză, în zona de siguranţă sau alte 
terenuri aparţinând drumului judeţean ml 6,7 

G. Panou publicitar* ml - 
G.1 Faţa vizibilă ml 62,0 
G.2 Faţa luminoasă ml 108,5 
H. Spaţiu cu destinaţie comercială ** ml 7,8 
I. Accese la staţii distribuţie carburanţi, hoteluri, depozite en gross *** ml 7,8 

 
NOTĂ: 
* Suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale a 
panoului la care se adaugă 1 m de jur împrejur. 
** Suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa obiectivului amplasat plus 1 m de jur împrejur, la care se 
adaugă suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor în afara părţii carosabile. 
*** Suprafaţa supusă tarifării este formată din benzile de accelerare, decelerare şi stocaj pentru virare 
la stânga. 
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