
ROMÂNIA                                                                                                            Anexa nr.4  
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

TARIFE 
pentru ocuparea domeniului public aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș 

pentru anul 2018 
 

 
Nr. 
crt. 

Denumire tarife Unitate 
de calcul 

Tarif unitar 
Aprobat 2017 

[euro] 

Tarif unitar 
Propus 2018 

[euro] 

A. Acord prealabil şi autorizaţie de amplasare şi acces la drumul judeţean 
1. Acord prealabil/autorizaţie de amplasare şi 

acces la drum pentru persoane fizice (construcţii 
cu destinaţia de locuinţă unifamilială, garaje, 
racorduri  apă, canal, electricitate, gaze, etc.) 

Tarif/ 
document 

 

  25   25 

2. 
Acord prealabil de amplasare şi acces la drum 
pentru persoane fizice şi juridice 

Tarif/ 
document 

 

105 105 

Pentru suprafeţe de teren ce depăşesc 1000 mp Tarif/ 
mp 

suplimentar 

+0,08 euro/mp 
pentru fiecare mp 

suplimentar 

+0,08 euro/mp 
pentru fiecare 
mp suplimentar 

3. 
Autorizaţie de amplasare şi acces la drum pentru 
persoane fizice şi juridice 

Tarif/ 
document 

 

65 65 

4. Prelungirea autorizaţiei de amplasare şi acces la 
drum  

Tarif/ 
document 

 

24 24 

Acord prealabil pentru reţele edilitare noi şi existente 

1. în afara zonei de siguranţă a drumului judeţean Tarif/ 
document 

 

        323        323 
+0,2 euro/ml 

pentru fiecare ml 
ce depăşeşte     

100 m 

+0,2 euro/ml 
pentru fiecare 

ml ce depăşeşte 
100 m 

2. pentru lucrări noi prin caseta tehnică în 
intravilan unde partea carosabilă este încadrată 
de borduri denivelate, fără afectarea zonei de 
siguranţă                              

Tarif/ 
document 

 

161 161 
+0,1 euro/ml 

pentru fiecare ml 
ce depăşeşte  

100 m 

+0,1 euro/ml 
pentru fiecare 

ml ce depăşeşte 
100 m 

3. modernizarea reţelei edilitare existente, în una 
dintre situaţiile:                          

   

a) cu înlocuire tubulatură cu aceleaşi 
caracteristici: prin săpătură deschisă sau foraj, 
fără afectarea zonei de siguranţă a drumului                                      

Tarif/ 
document 

 

121 121 
+0,2 euro/ml 

pentru fiecare ml 
ce depăşeşte  

100 m 

+0,2 euro/ml 
pentru fiecare 

ml ce depăşeşte 
100 m 

b) cu înlocuire tubulatură cu aceleaşi 
caracteristici: prin caseta tehnică                   

Tarif/ 
document 

 

 60 60 
+0,1 euro/ml 

pentru fiecare ml 
ce depăşeşte  

100 m 

+0,1 euro/ml 
pentru fiecare 

ml ce depăşeşte 
100 m 

c) cu îmbunătăţirea parametrilor tehnici fără 
afectarea zonei de siguranţă a drumului         

Tarif/ 
document 

 

242 242 
+0,2 euro/ml 

pentru fiecare ml 
ce depăşeşte 

 100 m 

+0,2 euro/ml 
pentru fiecare 

ml ce depăşeşte 
100 m 

 

 

 



 

Nr. 
crt. 

Denumire tarife Unitate 
de calcul 

Tarif unitar 
Aprobat 2017 

[euro] 

Tarif unitar 
Propus 2018 

[euro] 

4. În situaţii speciale:    

în ampriza drumului Tarif/ 

document 

 

645 645 

+0,2 euro/ml 

pentru fiecare ml 

ce depăşeşte   

100 m 

+0,2 euro/ml 

pentru fiecare 

ml ce depăşeşte 

100 m 

în zona de siguranţă Tarif/ 

document 

 

484 484 

+0,2 euro/ml 

pentru fiecare ml 

ce depăşeşte   

100 m 

+0,2 euro/ml 

pentru fiecare 

ml ce depăşeşte 

100 m 

5. Avize pentru manifestări culturale, artistice şi 

sportive 

Tarif/ 

document 

 

8 euro/oră  

+32 euro/km  

8 euro/oră 

+32 euro/km  

B. Ocuparea suprafeţelor  din zona drumurilor judeţene 

1. Amplasare panou publicitar Tarif/mp/ 

lună 

0,65 0,65 

2. Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, 

masă pentru desfacerea produselor alimentare şi 

nealimentare) 

Tarif/mp/ 

lună 

0,39 0,39 

3. Locuri de parcare care deservesc obiective 

economice 

Tarif/mp/ 

lună 

0,42 0,42 

4. Căi de acces la diferite obiective: staţii de 

distribuţie carburanţi, hoteluri, moteluri, spaţii 

comerciale, depozite, show-room, etc. 

Tarif/mp/ 

lună 

0,39 0,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 
crt. 

Denumire tarife Unitate de 
calcul 

Tarif 
unitar 

Aprobat 
2017 

[euro] 

Tarif 
unitar 
Propus 
2018 

[euro] 

C. Amplasări de stâlpi, cabluri şi conducte 

C1. Amplasări de cabluri electrice, telefonice, TV, internet: 

C1.1 Ocuparea zonei drumurilor județene aflate in administrarea Consiliului Județean Mureș 

1. Supratraversare aeriană în 

intravilan și extravilan 

  
Tarif/ml/lună 

 
0,0050 

 
0,0050 

2. Subtraversare în intravilan și 
extravilan 

  
Tarif/ml/lună 

 
0,0117 

 
0,0117 

3. Infrastructură subterană în 

lungul drumului judeţean  în 

intravilan și extravilan 

în ampriză, în afara 
părţii carosabile 

 
Tarif/ml/lună 

 
0,0117 

 
0,0117 

sub partea carosabilă 0,0117 0,0117 

în zona de siguranţă 0,0117 0,0117 

4. Stâlpi (în proprietate) de 

care este prins cablul aerian 

în lungul drumului judeţean  

în intravilan și extravilan 

în ampriză, în afara 
părţii carosabile 

 
Tarif/buc/lună 

0,4400 0,4400 

în zona de siguranţă 0,4400 0,4400 

5. Infrastructură aeriană în 

lungul drumului judeţean  în 

intravilan și extravilan 

în ampriză, în afara 
părţii carosabile 

 
Tarif/ml/lună 

0,0050 0,0050 

în zona de siguranţă  
0,0050 

 
0,0050 

6. Pe poduri, podeţe, tuneluri 

şi alte lucrări de artă 

în canale tehnice  
Tarif/ml/lună 

 
0,0117 

 
0,0117 

ancorat de pod sau în 
altă soluţie decât 
canal tehnic 

0,0117 0,0117 

C1.2 Ocuparea clădirilor și terenurilor, altele decât cele aferente zonei drumurilor aflate în 
administrarea Consiliului Județean Mureș 

1. Amplasări de cabluri pe terenuri, rețele subterane și 
supraterane, în intravilan și extravilan, și de alte 
echipamente care nu emit radiații electromagnetice 

Tarif/mp/lună 1,5200 1,5200 

2. Amplasări de cabluri pe terenuri, rețele subterane și 
supraterane, în intravilan și extravilan, și de alte 
echipamente care nu emit radiații electromagnetice 

Tarif/ml/lună 0,0117 0,0117 

3. Amplasări de cabluri pe anvelopa clădirii, sau în 
cadrul clădirii, în intravilan și extravilan, și de alte 
echipamente care nu emit radiații electromagnetice 
 

Tarif/mp/lună 3,1350 3,1350 

4. Amplasări de cabluri pe anvelopa clădirii, sau în 
cadrul clădirii, în intravilan și extravilan, și de alte 
echipamente care nu emit radiații electromagnetice 
 

Tarif/ml/lună 0,0050 0,0050 

5. Amplasări de antene, piloni, turnuri pe clădiri 
(imobile, inclusiv terenuri), în intravilan, care emit 
radiații electromagnetice 
 

Tarif/buc/lună 37,0833 37,0833 

6. Amplasări de antene, piloni, turnuri pe terenuri, 
(imobile, inclusiv clădiri) în extravilan, care emit 
radiații electromagnetice 
 
 

Tarif/buc/lună 70,9583 70,9583 



Nr. 
crt. 

Denumire tarife Unitate de 
calcul 

Tarif 
unitar 

Aprobat 
2017 

[euro] 

Tarif 
unitar 
Propus 
2018 

[euro] 

C2. Amplasarea conductelor de aburi şi alte produse neinflamabile, de gaze, ţiţei şi alte 
produse inflamabile, benzi transportoare  

1. Traversare aeriană  Tarif/ml/ 
lună 

1,04 1,04 

2. Subtraversare  Tarif/ml/ 
lună 

0,72 0,72 

3. Amplasare subterană în 

lungul drumului judeţean 

în ampriză, în afara 
părţii carosabile 

Tarif/ml/ 
lună 

0,72 0,72 

sub partea carosabilă 1,21 1,21 

în zona de siguranţă 0,56 0,56 

4. Amplasare aeriană în lungul 

drumului judeţean 

în ampriză, în afara 
părţii carosabile 

Tarif/ml/ 
lună 

2,81 2,81 

în zona de siguranţă 2,00 2,00 

5. Pe poduri, podeţe, tuneluri 

şi alte lucrări de artă 

în canale tehnice Tarif/ml/ 
lună 

7,23 7,23 

ancorat de pod sau în 
altă soluţie decât 

canal tehnic 

  11,24   11,24 

Tarifelor nu li se aplică TVA. 
 
    

 Modul de aplicare al tarifelor de utilizare a zonei drumurilor: 

1.Prezentele tarife se vor aplica în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (7), (9) şi (11) prevăzute 

în Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

2.Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona drumului, 

cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului rutier, cu respectarea 

prevederilor art.46, art.47, art.48, art.50, art.51 și art. 51^1 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

3.Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, căi de 

acces, amenajări ori instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei se face pe baza 

autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de 

amplasare şi/sau de acces în zona drumului şi prin încheierea, dacă este cazul, a contractului aferent 

utilizării suprafeţei ocupate din ampriza şi zona de siguranţă. 

4.Acordul şi autorizaţia de amplasare şi de acces la drum se emit pentru o anumită funcţie a 

obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a destinaţiei, beneficiarul este obligat să obţină aprobarea 

administratorului drumului pentru noua situaţie. 

5.Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita autorizaţie. 

6.Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care lucrările la 

acestea au fost sistate ori nu au fost finalizate, atât timp cât activitatea este înregistrată la registrul 

comerţului. 

7.Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a 

drumurilor judeţene, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile judeţene sau alte 

lucrări în zona de siguranţă. 

8.Persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcţii de locuinţe, 

garaje, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc. li se 

încasează o singură dată suma de 25 de euro, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la 

eliberarea autorizaţiei. 



9.Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din 

încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur-împrejur. 

10.Pentru spaţiile prevăzute la lit. B poziţia 2 din tabel, suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa 

obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur-împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării 

autovehiculelor în afara părţii carosabile. 

11.Pentru căile de acces la diferite obiective prevăzute la lit. B poziţia 4 din tabel, suprafaţa supusă 

tarifării reprezintă terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza şi zona de siguranţă, prin 

realizarea accesului cu racordare simplă (dacă amplasamentul este situat în localitate) a benzilor de 

accelerare şi decelerare (dacă amplasamentul este în afara localităţii), respectiv a benzii de stocaj 

pentru virare la stânga. În afara localităţii, amenajarea accesului la drumul judeţean se realizează 

conform normativelor în vigoare privind amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice 

din afara localităţilor. Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între indicatoarele 

rutiere de intrare şi ieşire în/din localitate. 

12.Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriană. 

13.Tarifele pentru ocuparea zonei drumului conform lit. B şi C din tabel 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 incintă construcţii 

cu caracter comercial. 

14.Tarifele pentru ocuparea zonei drumului nu se aplică consiliilor locale, unităţilor bugetare de 

asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, cămine de bătrâni, şcoli, grădiniţe). 

15.Tarifele pentru ocuparea zonei drumului nu se aplică pentru Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, 

pe perioada în care acesta asigură pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

- S.A., cu titlu gratuit, comunicaţiile de date de arie extinsă prin infrastructura proprie de 

telecomunicaţii. 

16.Tarifele pentru ocuparea zonei drumului, prevăzute la subcapitolul C2, la punctele 1÷5, nu se 

aplică pentru sistemele de alimentare cu apă şi canalizare. 

17.La stabilirea soluţiilor de pozare a conductelor de apă şi canal a căror amplasare în zona drumului 

nu poate fi realizată potrivit prevederilor art.48 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, republicată, cu 

modificările 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 justificată de distanţa minimă legală 

faţă de alte reţele edilitare existente, pozate cu acordul administratorului de drum; 

d) acostamente, pe sectoare limitate ca lungime, cu soluţie justificată de distanţa minimă legală faţă 

de alte reţele edilitare existente, pozate cu acordul administratorului de drum; 

e) în 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 drumurilor județene, şi anume cât mai aproape de 

marginea acesteia, realizată de preferinţă prin foraj orizontal în lungul drumului, prin canivou (casetă 

tehnică) sau galerie edilitară. 

18.Condiţiile ce trebuie îndeplinite la întocmirea proiectelor sunt stabilite prin Normele tehnice 

privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona 

drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului 

transporturilor nr. 571/1997, cu modificările ulterioare, cu precizarea că soluţia tehnică este corelată 

cu condiţiile restrictive impuse de administratorul drumului județean, de regulă în afara zonei de 

siguranţă. 



19.În situaţia în care beneficiarul nu depune la Consiliul Județean Mureș documentaţia tehnică 

completă pentru eliberarea acordului prealabil, pentru a preîntâmpina problemele legate de 

schimbarea soluţiilor şi a traseului de amplasare a conductelor după obţinerea finanţării, acesta va 

solicita obligatoriu un aviz iniţial de amplasare, pentru a fi precizate toate condiţiile restrictive de 

amplasare, necesare întocmirii documentaţiei pentru faza următoare de proiectare. 

20.Documentaţia necesară obţinerii avizului iniţial de la Consiliul Județean Mureș va cuprinde: 

a) cererea pentru obţinerea avizului iniţial prevăzută în anexa nr. 1A atașată prezentei; 

b) procesul-verbal de constatare pe teren, redactat de către Consiliul Județean Mureș, care să conţină 

identificarea traseului conductei, adâncimea de pozare şi condiţiile restrictive 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 județean, cu retragerile impuse 

de administratorul drumului, atât pentru conducte, cât şi pentru construcţiile aferente, respectiv 

cămine de vizitare, cămine de vane, staţii de pompare, cu corelarea picheţilor şi a poziţiilor 

kilometrice ale drumului; 

e) soluţia tehnică propusă pentru amplasarea conductelor, corelată cu prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu normativele 

tehnice şi standardele în vigoare specifice; 

f) profile transversale caracteristice cu situaţia din teren sau cu cea în curs de aprobare, pentru faza 

iniţială, urmând ca la faza următoare de proiectare să se prezinte profile transversale curente care se 

vor corela cu cele prezentate anterior. În cazul unor diferenţe, proiectantul de specialitate apă-canal 

poartă întreaga responsabilitate şi soluţia tehnică rămâne cea avizată iniţial; 

g) soluţii pentru refacerea sistemului rutier şi a părţii carosabile afectate, dacă este cazul, cu 

respectarea soluţiei tehnice impuse de administratorul drumului. 

21.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 în care 

soluţia de amplasare propusă nu este corelată cu situaţia existentă din teren. 

22.Anterior realizării lucrărilor de amplasare a conductelor, este obligatoriu ca beneficiarii 

conductelor de apă şi canal, în conformitate cu prevederile art.46 din Ordonanţa Guvernului 

nr.43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să depună documentaţia tehnică în 

vederea obţinerii acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare în zona drumului județean, 

necesare obţinerii autorizaţiei de construire. 

23.Cererea pentru obţinerea acordului prealabil este prevăzută în anexa nr. 1A atașată prezentei.     

24.Dacă documentaţia depusă pentru obţinerea avizului prealabil este completă, termenul pentru 

acordarea acestui aviz este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 15 zile în situaţiile în care 

soluţia de amplasare propusă nu este corelată cu situaţia existentă în teren. 

25.Termenul de valabilitate al acordului prealabil este prevăzut la pct. 4.3 din Normele tehnice 

privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona 

drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului 

transporturilor nr.571/1997, cu modificările ulterioare. 

26.În baza acordului prealabil, se va emite autorizaţia de amplasare, document necesar pentru 

obţinerea autorizaţiei de construire. 

27.Tarifele prevăzute în anexa nr. 1 se vor achita de persoanele fizice şi juridice române sau străine, 

în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb BNR, valabil la data emiterii 

facturii. 

28.Autorizaţia de amplasament este valabilă doar însoţită de dovada achitării tarifului anual. 



29.În vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei pentru ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor 

judeţene, tariful anual se va achita cu 30 zile înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei. 

30.Nu se aplică taxe speciale concesionarilor din sectorul utilităţilor publice (gaze naturale, apă, 

energie electrică), pentru existenţa pe domeniul public/privat al unităţilor administrativ-teritoriale a 

reţelelor de apă, de transport şi distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale. 

31.În cazul intervenţiilor necesare a se executa în regim de urgenţă, la apariţia unor defecţiuni/avarii 

ale instalaţiilor amplasate  în zona drumurilor judeţene, se va emite direct autorizaţie de amplasare şi 

acces la drumul judeţean. 

32.Furnizorii de rețele de comunicații electronice îşi pot exercita dreptul de acces pe domeniul public 

al Județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș, la cerere,  urmată de încheierea 

unui contract prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acestui drept, potrivit prevederilor Legii 

nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii 

electronice, precum și prevederilor ”Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul 

furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al Județului Mureș, aflat în 

administrarea Consiliului Județean Mureș” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.144/2017. 

 

 

 

 

 


