ROMÂNIA

JUDEŢUL OLT
CONSILIUL

7

TARIFE

LOCAL
ANEXA 1 la
Hotărârea nr. 17 din2013

de utilizare a zonei drumurilor de interes local din comuna lancu Jianu, pentru
anul 2013

Nr.

Denumire tarif

Unitatea

cri

de

0

1

A)

ACORD PREALABIL DE AUTORTIZATI E DE AMPLASARE ŞI ACCES

1.

Acord prealabil de amplasare şi acces la drum pentru persoane juridice şi II,AF,PFcu

TARIF UNITAR
LEI

calcul

2

3

Tarif/document

60,00

Tarif/document

60,00

Tarif7 document

17,00

Tari!7mp/lună

0,60

Tarif/mp/lună

035

Tarif/mp/lună

Stabilit prin licitaţie

Ta rif/mp/lună

0,40

Tarif/mp/lună

0,35

activităţi economice.
2.
3.

Autorizaţie de amplasare şi acces la drum pentru persoane juridice şi II,AF,PF cu
activităţi economice.
Acord prealabil / autorizaţie de amplasare şi acces la drum pentru persoane fizice
[construcţii de locuinţe, garaje, racorduri (instalaţii gaze, apă, electricitate etc.), cu

B)

excepţia 11, AF, PF cu activităţii economice).
OCUPAREA SUPRAFEŢELOR DIN ZONA DRUMURILOR JUDEŢENE

4.

Amplasare panou publicitar

5.

Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc,

rulotă, masă

pentru desfacere

produse

alimentare şi nealimentare)
6.

Suprafeţele desemnate a deveni spaţii de servicii şi spaţii de parcare, precum şi
suprafeţele devenite disponibile care aparţin administratorului drumului, zonei adiacente

7.
8.

Locuri de parcare care deservesc obiective economice
Acces la diferite obiective (staţii de distribuţie carburanţi, hoteluri, moteluri, depozite,

C)

spaţii comerciale, show-room, etc.)
AMPLASĂRI DE CABLURI ŞI CONDUCTE

9.

Amplasare de cabluri electrice, telefonice, TV, internet
9.1 subtraversare
9.2 cablu subteran în lungul drumului

Tarif/ml/lună
în ampriză, în afara părţii carosabile

Tarif7ml/lună

Sub partea carosabilă
In ampriză, în afara părţii carosabile

aerian în lungul drumului

în zona de siguranţă

9.4 cablu aerian în lungul drumului

în ampriză, în afara părţii carosabile

Tarif/buc/lună
Tari f/ml/l ună

în zona de siguranţa
9.5 pe poduri şi podeţe

în canale t e T i n i c e

0,35
0,35
0,45

In zona de siguranţă
9.3 stâlpi de care este prins cablu

1

0,15
1,05

0,80
0,35

0,15
Tari f/ml/lună

1,50

2,70

Acord de pod sau in altă soluţie decât canal
tehnic
10.

Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi ţi alte produse neinflamabile, de gaze, ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi
transportoare care traversează aerian drumurile
ÎO.I traversare aeriană

TariI7ml/lună

l.OO

10.2 subtraversare

Tarii7ml/!ună

0,70

10.3 amplasare subterană tn lungul

în ampriză, în afara părţii carosabile

drumului

Sub partea carosabilă

0,70

10.4 amplasare aeriană în lungul

în ampriză, în afara părţii carosabile

drumului

In zona de siguranţă

1,95

10.5 pe poduri şi podeţe

In canale tehnice

7,20

Tarif/ml/lună

în zona de siguranţă

1,20
0.55

Tarif/ml/lună

Acord dc pod sau în altă soluţie decât canal

Taril7ml/lună

2,80

11,20

tehnic

NOTĂ:
Tariful de utilizare a zonei drumurilor de interes local nu se aplică pentru unităţile bugetare de
asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe).
Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit.B) şi C) nu se aplică persoanelor fizice care
realizează accesuri la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum şi pentru instalaţiile care asigură
utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această scutire nu
este valabilă însă în cazul în care se schimbă destinaţia locuinţei sau garajului (de exemplu,
transformarea în spaţiu comercial etc.) ori se amplasează în incinta construcţiei cu caracter
comercial.
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR, Rodica PREDA

