
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.136 

din 22 noiembrie 2018 

pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor 

și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje 

 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând expunerea de motive nr.21873/15.10.2018 a Vicepreședintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate nr.21874/15.10.2018 al Direcţiei Tehnice, 

raportul Serviciului Juridic nr.24836/16.11.2018, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate,  

Având în vedere prevederile: 

- Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, 

instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, 

viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile 

publice, aprobate prin Ordinul nr.1835/2017; 

- Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații şi 

a pomilor în localităţile urbane şi rurale, aprobate prin Ordinul nr.1294/2017; 

- Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentului general de urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.525/1996; 

- Hotărârii nr.36/1996 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele 

privind exploatarea şi menţinerea în buna stare a drumurilor publice; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c), coroborate cu cele ale alin. (4) lit. a), 

precum și ale art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea procedurilor 

reglementate de Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

hotărăște: 

Art.1.Se aprobă Regulamentul privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și 

panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje,prevăzut în 

Anexa 1la prezenta hotărâre. 

Art.2.Se aprobă Cererea-tip pentru eliberarea/prelungirea acordului prealabil/ 

autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene, podurilor și 

pasajelor,prevăzută în Anexa2la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Modelul-cadru pentru Acordul prealabil,prevăzut în Anexa3la prezenta 

hotărâre. 

Art.4.Se aprobă Modelul-cadru pentru Autorizația de amplasare și/sau acces în zona 

drumurilor județene, podurilor și pasajelor,prevăzut în Anexa4la prezenta hotărâre. 

Art.5.Se aprobă Modelul-cadru pentru Contractul de utilizare a zonei drumului 

județean, podurilor și pasajelor,prevăzut în Anexa5la prezenta hotărâre. 

Art.6.Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Mureș să semneze și să 

efectueze toate formalitățile legale necesare încheierii contractelor de utilizare a zonei 

drumului județean, podurilor și pasajelor. 

Art.7.Se abilitează Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul Consiliului 

Județean Mureș cu îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea aplicării 

Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare 

în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje, prevăzut în Anexa 1la prezenta 

hotărâre, precum și cu urmărirea executării contractelor de utilizare a zonei drumului 

județean, podurilor și pasajelor. 

Art.8. Anexele nr.1-5 fac parte din prezenta hotărâre. 

Art.9.Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, se comunică Instituției 

Prefectului - Județul Mureș, precum și Direcției Tehnice și Direcției Economice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, care răspunde aducerea 

sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea 

construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona 

drumurilor județene, pe poduri și pasaje 

 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 

JudeţeanMureş, în calitate de administrator al drumurilor judeţene  din 

judeţulMureş, are obligaţia de a urmări şi verifica respectarea prevederilor legale 

privind execuţia lucrărilor de orice fel realizate în zona drumurilor, precum 

şiîntreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice judeţene din 

judeţulMureş. 

Potrivit Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a 

construcţiilor, instalaţiilorşi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe 

poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de 

acces la drumurile publice, aprobate prinOrdinul nr.1835/2017, acceptul 

administratorului drumului comportă două faze prealabile începerii lucrărilor, 

constând în  emiterea acordului prealabil, respectiv a autorizaţiei de amplasare 

şi/sau acces la drum. 

Conform prevederilor art.46. alin.(2) dinOrdonanța Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată,condiţiile privind emiterea acordului prealabil, a 

autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, a încheierii 

contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public, precum şicondiţiile 

privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilorşi panourilor publicitare în zona 

drumului, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere se stabilesc prin norme 

specifice aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare, pentru drumurile de interes judeţean. 

Luând în considerare prevederile alin.(3) al aceluiași articol ”Obligaţiaşi 

responsabilitatea privind solicitarea acordului prealabil şi a autorizaţiei de 

amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, precum şi responsabilitatea 

respectării acestora revin beneficiarului lucrărilor sau obiectivelor realizate ori 

amplasate în zona drumului public.” 

 

 

Nr. 21873/15.10.2018 
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Potrivit prevederilor art.46. alin.(9) dinOrdonanța Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată ”Pentru amplasarea și accesul în zona drumului, 

beneficiarul are obligația încheierii cu administratorul drumului public a 

contractului pentru utilizare și acces în zona drumului public și plata tarifelor 

corespunzătoare.” 

Având în vedere prevederile legale susmenționate, prin proiectul de hotărâre 

alăturat prezentei propunem spre aprobare Regulamentulprivind amplasarea 

construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, 

pe poduri și pasaje,cererea tip pentru eliberarea/prelungirea Acordului prealabil/ 

Autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene, podurilor și 

pasajelor, modelul-cadru pentru Acordul prealabil, modelul-cadru pentru 

Autorizația de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene, podurilor și 

pasajelorși modelului-cadru pentru Contractul de utilizare a zonei drumului 

județean, podurilor și pasajelor, conform anexelor 1-5 la acesta. 

Față de toate considerentele mai sus arătate, propunem adoptarea proiectului de 

hotărâre alăturat. 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

Ovidiu Dancu 
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Raport de specialitate 

pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, 

instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri 

și pasaje 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 

Judeţean Mureş, în calitate de administrator al drumurilor judeţene  din judeţul 

Mureş, are obligaţia de a urmări şi verifica respectarea prevederilor legale privind 

execuţia lucrărilor de orice fel realizate în zona drumurilor, precum şi 

întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice judeţene din judeţul 

Mureş. 

Conform prevederilor art.46. alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 

condiţiile privind emiterea acordului prealabil, a autorizaţiei de amplasare şi/sau 

de acces în zona drumului public, a încheierii contractului pentru utilizare şi acces 

în zona drumului public, precum şi condiţiile privind amplasarea construcţiilor, 

instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumului, pe poduri, pasaje, viaducte 

şi tuneluri rutiere se stabilesc prin norme specifice aprobate prin hotărâre a 

consiliului judeţean, cu respectarea legislaţiei în vigoare, pentru drumurile de 

interes judeţean. 

Luând în considerare prevederile legale susmenționate s-a întocmit Regulamentul 

atașat prezentei, care stabilește condiţiile privind emiterea acordului prealabil, a 

autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, a încheierii 

contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public, precum şi condiţiile 

privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona 

drumurilor de interes județean aflate în administrarea Consiliului Județean Mureș.  

Prin lucrări în zona drumurilor județene se înțelege acele lucrări de construcţii, 

instalaţii sau de altă natură, amplasate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, 

viaducte şi în tuneluri rutiere, precum şi acele lucrări care, deşi sunt situate în 

afara acestor zone, pot afecta integritatea, stabilitatea, condiţiile de exploatare 

sau siguranţa circulaţiei pe aceste drumuri. Aceste lucrări se pot realiza numai cu 

acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la drumul public, 

emise de administratorul drumului.  
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Potrivit Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a 

construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe 

poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de 

acces la drumurile publice, aprobate prin Ordinul nr.1835/2017,acceptul 

administratorului drumului public comportă două faze prealabile începerii 

lucrărilor, constând în  emiterea: 

    - acordului prealabil - care se obţine la faza de proiectare; 

    - autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public - care se 

obţine înainte de începerea lucrărilor în zona drumului, fiind singurul document 

emis de administratorul drumului, în baza căruia se poate emite autorizaţia de 

construire. 

Soluţiile de realizare a lucrărilor, stabilite prin acordul prealabil şi prin autorizaţia 

de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, rămân obligatorii pe toată 

durata de valabilitate a documentelor în cauză sau până la retragerea 

administrativă a acestora, precum şi până la modificarea soluţiilor prin emiterea 

unor noi documente.  

Luând în considerare prevederile art.46. alin.(3) din Ordonanța Guvernului 

nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, ”Obligaţia şi 

responsabilitatea privind solicitarea acordului prealabil şi a autorizaţiei de 

amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, precum şi responsabilitatea 

respectării acestora revin beneficiarului lucrărilor sau obiectivelor realizate ori 

amplasate în zona drumului public.” 

În conformitate cu dispoziţiile art.47 alin. (7) şi alin. (10), din actul normativ mai 

sus indicat, pentru utilizarea  amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor publice 

prin amplasarea supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii şi/sau 

panouri publicitare, prin executarea de căi de acces la drumul public, cu 

amenajările aferente, parcări, refugii auto, platforme carosabile şi de control, 

precum şi pentru accesul în zona drumului public pentru efectuarea unor lucrări, 

acceptate de administratorul drumului, se aplică tarife pentru utilizare şi acces 

în zona drumului, care se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru 

drumurile de interes judeţean. 

În acest sens, Consiliul Județean Mureș a adoptat Hotărârea  nr.198/21.12.2017 

privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2018 bugetului propriu 

al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, în care 

sunt cuprinse și tarifele care se percep de către autoritatea publică județeană 

pentru eliberarea acordului prealabil, respectiv pentru eliberarea autorizației de 

amplasare și/sau acces în zona drumului județean. 

Potrivit prevederilor art.46. alin.(9) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată ”Pentru amplasarea şi accesul în zona drumului, 

beneficiarul are obligaţia încheierii cu administratorul drumului public a 

contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public şi plata tarifelor 

corespunzătoare”. 
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Având în vedere prevederile legale susmenționate, prin prezentul proiect de 

hotărâre propunem aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, 

instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și 

pasaje, conform Anexei 1 la prezentul proiect, care cuprinde: 

Anexa 2–cererea tip pentru eliberarea/prelungirea Acordului prealabil/Autorizației 

de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene,podurilor și pasajelor; 

Anexa 3- modelul-cadru pentru Acordul prealabil; 

Anexa 4 - modelul-cadru pentru Autorizația de amplasare și/sau acces în zona 

drumurilor județene,podurilor și pasajelor; 

Anexa 5 – modelul-cadru pentru Contractul de utilizare a zonei drumului 

județean,podurilor și pasajelor. 

Prin urmare, luând în considerare aspectele mai sus enunțate, apreciem că, sunt 

întrunite condiţiile legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de 

hotărâre. 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

ing. Márton Katalin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: ing. Narcisa Ţogorean     

2 ex. 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona 

drumurilor județene, pe poduri și pasaje 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Vicepreședintele Consiliului Județean 

Mureș – Ovidiu Dancu, cu expunerea de motive nr. 21.873 din 15.10.2018și raportul 

de specialitate al Direcției tehnice nr. 21874 din 15.10.2018,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea 

nr.172 din 23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care 

precizăm următoarele: 

Proiectul de act administrativ analizat vizează aprobarea Regulamentului privind 

amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor 

județene, pe poduri și pasaje. 

Cadrul legal general prin care se realizează accesul în zona drumului județean în 

vederea realizării sau amplasării panourilor publicitare, a oricăror construcții sau 

activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop, fără a 

periclita siguranța circulației este stabilit prin OG nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform reglementărilor legale indicate mai sus, pentru realizarea obiectivelor mai 

sus menționate,sunt obligatorii, pe lângă autorizația de construire, după caz, 

acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului 

public, emise de administratorul drumului respectiv. 

Condițiile privind emiterea acordului prealabil, a autorizației de amplasare și/sau 

de acces în zona drumului public, a încheierii contractului pentru utilizare și acces 

în zona drumului public, precum și condițiile privind amplasarea construcțiilor, 

instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumului, pe poduri, pasaje, viaducte 

și tuneluri rutiere se stabilesc prin norme specifice aprobate prin hotărâre a 

consiliului județean, cu respectarea legislației în vigoare, pentru drumurile de 

interes județean – art. 46, alin. (2) din OG nr. 43/1997. 

   Nr. 24836/16.11.2018 

   Dosar nr. VI/A/__ 
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Pentru amplasarea și accesul în zona drumului, beneficiarul are obligația încheierii 

cu administratorul drumului public a unui contract pentru utilizare și acces în zona 

drumului public și plata tarifelor corespunzătoare. 

Pentru asigurarea transparenței decizionale, proiectul de act administrativ a fost 

publicat pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișat la sediul 

instituției din Tîrgu Mureș, Piața Victoriei nr. 1, la data de 18.10.2018. 

Dispozițiile art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată,cu modificările și completările ulterioare, 

impun ca la publicarea anunțului, autoritatea administrației publice să stabilească o 

perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice în cazul proiectelor de acte normative 

pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii. 

În termenul indicat în conținutul anunțului – până la data de 31.10.2018, nu a fost 

înregistrată în scris, nicio propunere, sugestie sau opinie la proiectul de act 

administrativ, astfel că în raport de dispozițiile art. 7, alin. (9) din Legea nr. 

52/2003 nu se impune organizarea unei dezbateri publice asupra acesteia. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.80-82, raportate la cele ale art. 6, alin.(3) coroborat cu art. 30 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin. (1), 

lit. „c”, coroborate cu cele ale alin. (4), lit. alin. (4), lit. „a” din Legea 

administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, apreciem că proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor 

publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje, poate fi supus 

dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Kakasi Andras / 12.11.2018, 2 ex., 

Verificat: Adriana Farkas,Șef Serviciu 
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