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CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                  Anexa nr. 4 

 
                                                                                                       

TARIFE 
pentru emiterea de acorduri prealabile, autorizaţii de amplasare şi/sau de acces în zona 

drumurilor județene şi tarife pentru utilizarea zonei drumurilor județene aflate în 
proprietatea și/sau în administrarea Consiliului Județean Mureș  

pentru anul 2021 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire tarife Unitate 
de calcul 

Tarif unitar 
Aprobat 2020 

[euro] 

Tarif unitar 
Propus 2021 

[euro] 

A. Tarife pentru emitere acorduri prealabile şi autorizaţii de amplasare şi/sau acces 
în zona drumului judeţean 

1. Acord prealabil/autorizaţie de amplasare şi/sau 
acces la drum pentru persoane fizice 
(construcţii cu destinaţia de locuinţă/casă de 
vacanță exclusiv pentru uz personal, garaje, 
anexe gospodăreşti, acces la proprietate fără a 
edifica construcţie, împrejmuiri, racorduri apă 
canalizare, electricitate, gaze, internet, 
televiziune, telefonie etc.)            

Tarif/ 
document 

 

25 25 

2. 
 

Acord prealabil pentru persoane fizice şi 
juridice pentru obiective socio-economice, 
mijloace de publicitate 

Tarif/ 
document 

 

105 105 

2.1. 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/sau acces în zona 
drumului, pentru persoane fizice şi juridice 
pentru obiective socio-economice, reţele 
edilitare şi mijloace de publicitate şi alte 
asemenea       

Tarif/ 
document 

 

65 65 

4. Acord prealabil pentru reţele edilitare noi şi existente 

4.1. în zona de protecție 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 

 

4.2. pentru lucrări noi prin galerii vizitabile în 
localități fără afectarea amprizei și 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 

 

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

   

a) cu înlocuire tubulatură cu aceleaşi 
caracteristici: prin săpătură deschisă sau foraj în 
zona de protecție                         

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 

 
 
 
 



Nr. 
crt. 

Denumire tarife Unitate 
de calcul 

Tarif unitar 
Aprobat 2020 

[euro] 

Tarif unitar 
Propus 2021 

[euro] 

b) cu înlocuire tubulatură cu aceleaşi 
caracteristici: prin galerie edilitară                   

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 în zona 
de protecție         

 
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 

 

4.4. În situaţii speciale:    

a) în ampriza drumului, inclusiv la subtraversare 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 

b) 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 

 c) la supratraversare Tarif/ 
document 

 

320 320 

5. Avize pentru închiderea circulației și instituirea 

de restricții cauzate de organizarea de 

manifestări cultural-artistice, sportive, târguri, 

filmări, mitinguri și alte evenimente care se 

desfășoară pe drumurile județene 

Tarif/ 
document 

 

8 euro/oră  

+32 euro/km  

8 euro/oră 

+32 euro/km  

B. Tarife pentru utilizare prin ocuparea amprizei, a zonei de siguranță și a altor 
suprafețe din zona drumurilor judeţene aflate în proprietatea și/sau în administrarea 
Consiliului Județean Mureș  
1. Amplasare mijloace de publicitate Tarif/mp/ 

lună 
0,65 0,65 

2. Obiectiv cu destinaţie comercială (chioşc, 

terase, rulotă) în spații special amenajate 

Tarif/mp/ 
lună 

 

0,39 0,39 

3. Locuri de parcare care deservesc obiective socio-

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 

5. Utilizare suprafețe de teren adiacente zonei de 

siguranță aflate în proprietatea sau în 

Tarif/mp/ 
lună 

 

0,39 0,39 



Nr. 
crt. 

Denumire tarife Unitate 
de calcul 

Tarif unitar 
Aprobat 2020 

[euro] 

Tarif unitar 
Propus 2021 

[euro] 

administrarea Consiliului Județean Mureș 

C. Tarife pentru utilizarea prin ocuparea amprizei și a zonei de siguranță a drumurilor 

județene la amplasarea de conducte de apă, canalizare, aburi şi alte produse 

neinflamabile, de gaze, ţiţei şi alte produse inflamabile, precum și 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 a tarifelor pentru emiterea de acorduri prealabile, autorizaţii de amplasare 

şi/sau de acces în zona drumului şi pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă a drumului şi a 

zonelor limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau în administrarea Consiliului 

Județean Mureș: 

1. Prezentele tarife se vor aplica în conformitate cu prevederile art.47, alin. (7), (9) şi (10) din 

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

completările ulterioare. 

2. Administratorul drumului poate accepta amplasarea în zona drumului a unor construcţii, căi de 

acces, instalaţii, realizarea de activităţi comerciale sau mijloace de publicitate, în condiţiile impuse 

de administratorul drumului, astfel încât acestea să nu influenţeze negativ fluenţa şi siguranţa 

traficului rutier şi să nu aducă prejudicii drumului. 

3. Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a mijloacelor de publicitate, a oricăror 

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

periclita siguranţa circulaţiei, se face pe baza autorizaţiei de construire emisă de unitatea 

administrativ-teritorială sau Consiliul judeţean după caz, şi doar în condiţiile existenţei acordului 

prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public şi prin încheierea, dacă 

este cazul, a contractului aferent utilizării suprafeţei/lungimii ocupate din ampriza şi zona de 

siguranţă sau din zonele limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau în administrarea 

Consiliului Județean Mureș. 

Proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice se 

fac potrivit legislaţiei în vigoare de către cei interesaţi, în baza acordului prealabil şi a autorizaţiei de 

amplasare şi/sau de acces eliberate de administratorul drumului public şi cu avizul poliţiei rutiere. 

Construirea, repararea, întreţinerea şi exploatarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei 

publice, inclusiv contravaloarea cheltuielilor aferente, sunt în sarcina părţii care a încheiat contract 

cu administratorul drumului. 



4. Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului se emit pentru o 

anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei obiectivului 

de către titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces se realizează numai cu aprobarea 

administratorului drumului. 

5. Pentru fazele "Aviz de oportunitate", planuri urbanistice zonale (PUZ), precum şi pentru planuri 

urbanistice generale (PUG) se emite Acord prealabil a cărui valabilitate se menține până la 

modificările legislative la care se face referire în acord. 

6. Pentru amplasarea şi accesul în zona drumului, beneficiarul are obligaţia încheierii cu 

administratorul drumului public a contractului pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă a 

drumului şi plata tarifelor corespunzătoare. 

7. Contractul se încheie odată cu eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona 

drumului public, cu excepţia cazurilor în care utilizatorul este scutit de plata tarifelor pentru 

amplasarea şi accesul în zona drumului. 

8. 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 s-au realizat amenajări pe ampriza 

şi/sau zona de siguranţă a drumului județean sau pe zonele limitrofe zonei de siguranţă, aflate în 

proprietatea sau în administrarea Consiliului Județean Mureș şi atâta timp cât există sediu şi/sau 

punct de lucru înregistrat(e) la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, iar persoana juridică sau 

persoana fizică înmatriculată nu are activitatea suspendată temporar. 

9. Pe perioada cât activităţile sunt suspendate temporar sau la obiectiv nu există sediu şi/sau punct 

de lucru înregistrat(e) la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (fundamentate cu acte de la 

Registrul Comerţului conform Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare), contractul rămâne valabil, fără obligaţia de plată a tarifului aferent. 

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

drumurilor publice, însă numai dacă se realizează şi cale de acces la acestea sau alte lucrări în 

ampriză, zona de siguranţă a drumului sau în zonele limitrofe zonei de siguranţă, aflate în 

proprietatea sau în administrarea Consiliului Județean Mureș. 

11. Explicare tarife: 

A.1. Se percepe persoanelor fizice care solicită administratorului drumului acordul prealabil/  

autorizația de amplasare și/sau acces la drumul județean pentru construcţii cu destinaţia de locuinţă 

unifamilială, case de vacanţă, garaje, împrejmuiri, racorduri la instalaţiile de apă, canal, 

electricitate, gaze, internet, televiziune, telefonie etc., cărora li se încasează o singură dată suma de 

25 de euro, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizaţiei de amplasare și/sau 

acces în zona drumului. 

A.2. Se percepe pentru persoane fizice şi juridice, pentru obiective socio-economice şi se aplică o 

singură dată, la faza de emitere a acordului prealabil. 

A.2.1. Tariful suplimentar se aplică în următoarele cazuri: 

a) pe suprafeţele de teren inventariate şi înregistrate cadastral, precizate în certificatul de urbanism 

la regimul juridic/autorizaţie de construire/acte de proprietate; 

b) pentru suprafeţele de teren înregistrate cadastral la alte categorii de folosinţă cum ar fi: vii, livezi, 

păşuni, fâneţe, grădini legumicole, heleştee, bazine piscicole, parcuri voltaice, parcuri eoliene, 

parcuri de distracţii etc., pe care există construcţii specifice şi sunt declarate ferme autorizate/spaţii 

de producţie/spaţii de agrement, tariful se aplică doar pe suprafaţa rezultată din deschiderea la 

drumul public până la limita exterioară a zonei de protecţie. 

Nu se calculează tarif suplimentar (A.2.1) pentru acordurile emise în următoarele cazuri: 

- planurile urbanistice, studiile de fezabilitate şi prefezabilitate sau DALI; 



- locuinţe unifamiliale, case de vacanţă unifamiliale, garaje, împrejmuiri, racorduri la instalaţiile de 

gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc., care sunt realizate de persoane fizice (nu sunt 

incluse ansamblurile de locuinţe unifamiliale sau de locuinţe de vacanţă cu utilităţile aferente); 

- realizare şi modernizare drumuri, trotuare, piste de biciclete, parcuri, clădiri administrative, 

suprafeţe destinate activităţilor ocazionale (târguri, pieţe), investiţii dezvoltate de către autorităţile 

locale/centrale în interes public; 

- obiective cu accesuri din drumuri laterale clasificate, care nu presupun amenajarea accesului la 

drumul județean. 

 A.3.  Se percepe pentru persoane fizice şi juridice, pentru obiective socio-economice, mijloace de 

publicitate şi reţele edilitare.  

A.4.1, A.4.2. şi A.4.3. Se percepe pentru reţelele edilitare amplasate exclusiv în zona de protecţie a 

drumului, fără subtraversări ale drumului județean. Supratraversările nu se iau în calcul. 

Pentru proiecte complexe ale căror categorii de lucrări sunt executate atât în zona de siguranţă, cât 

şi în ampriza drumului se achită tariful cel mai mare (în situaţii speciale, pentru lucrările cele mai 

defavorabile pentru administratorul drumului). 

A.4.4. a) şi b) Se percepe pentru reţelele care presupun amplasare în ampriza şi/sau în zona de 

siguranţă a drumului județean (amplasare în paralel cu drumul sau subtraversarea acestuia). 

A.4.4. c) Se percepe în cazul lucrărilor care presupun supratraversarea drumului județean, iar 

amplasarea în paralel cu drumul se face în zona de protecţie, pe teren care nu se află în proprietatea 

sau în administrarea Consiliului Județean Mureș. 

A.5. Se percepe în cazul avizelor emise pentru manifestări culturale, artistice, sportive, târguri, 

filmări, mitinguri etc., indiferent de organizator. Tariful orar se va aplica integral şi nu fracţionat, 

chiar dacă există posibilitatea de deschidere a traficului în zona respectivă. 

B.1. Pentru mijloacele de publicitate, prevăzute la lit. B poziţia 1 din tabel, realizate în soluţie 

independentă sau pe alte suprafeţe-suport, suprafaţa supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din 

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

B.2. Pentru obiectivele prevăzute la lit. B poziţia 2, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa 

obiectivelor plus 1,00 ml de jur-împrejur, la care se adaugă o suprafaţă de 10,00 mp aferentă 

staţionării unui vehicul în afara părţii carosabile. Administratorul drumului îşi rezervă dreptul de a 

refuza justificat aprobarea amplasării pe drumuri unde traficul este intens.B.3. - Pentru locurile de 

parcare care deservesc diferite obiective prevăzute la lit. B poziţia 3 din tabel, suprafaţa supusă 

tarifării va fi determinată în baza planului de situaţie aprobat şi prezintă suprafaţa de teren ocupată 

din zona drumului, respectiv din ampriză, zona de siguranţă şi zonele limitrofe zonei de siguranţă 

aflate în proprietatea sau în administrarea Consiliului Județean Mureș, prin realizarea locurilor de 

parcare incluzând şi penele de racordare la drum. 

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

tarifării va fi determinată în baza planului de situaţie aprobat şi reprezintă suprafaţa de teren ocupată 

din zona drumului, respectiv din ampriza şi zona de siguranţă, sau din zonele limitrofe zonei de 

siguranţă aflate în proprietatea sau administrarea Consiliului Județean Mureș, prin realizarea 

accesului cu racordare simplă sau altă soluţie de amenajare, după caz (dacă amplasamentul este 

situat în localitate), a benzilor de accelerare şi decelerare (dacă amplasamentul este situat în afara 

localităţii), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la stânga şi a buzunarului pentru inserţie în flux. 

Amenajarea accesului la drumul județean se realizează conform normativului în vigoare privind 

amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumurile publice. 

Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între indicatoarele rutiere de intrare şi ieşire 

în/din localitate, poziţia acestor indicatoare fiind cea stabilită de administratorul drumului, conform 

reglementărilor în vigoare. 



B.5. Pentru obiectivele prevăzute la lit. B poziţia 5 din tabel, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi 
suprafaţa obiectivelor şi a terenului ocupat, plus 1,00 ml de jur-împrejur. 
 
Pentru amplasarea diferitelor conducte şi benzi transportoare în ampriză, zona de siguranţă a 
drumului şi în zonele limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau în administrarea 
Consiliului Județean Mureș, prevăzute la lit. C din tabel, lungimea supusă tarifării reprezintă lungimea 
conductei sau a benzii transportoare amplasate sub ampriză, în zona de siguranţă a drumului sau în 
zonele limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau administrarea Consiliului Județean 
Mureș. 
 
În cazul lucrărilor realizate de operatorii de utilităţi, destinate exclusiv unui utilizator casnic, care 

presupun realizarea exclusiv a unui branşament aerian sau subteran la reţeaua existentă, tariful de 

eliberare a acordului prealabil este cel menţionat la pct. A, poziţia 1. 

17. Scutiri de la plata tarifului pentru utilizare prin ocuparea suprafeţelor din zona drumului: 

a) Căile de acces realizate de persoanele fizice la locuinţe, case de vacanţă, anexe gospodăreşti, 

garaje sau terenuri libere de construcţii, precum şi reţelele care asigură total sau parţial utilităţile, 

inclusiv racordurile şi branşamentele necesare utilizatorilor casnici (racorduri la instalaţiile de apă, 

canal, electricitate, gaze, internet, televiziune, telefonie). 

Această scutire nu este valabilă însă în cazul în care reţelele, racordurile, branşamentele se află în 

ampriză, zona de siguranţă sau în zonele limitrofe zonei de siguranţă aflate în proprietatea sau în 

administrarea Consiliului Județean Mureș şi deservesc exclusiv persoane juridice sau când se schimbă 

destinaţia locuinţei, a casei de vacanţă, a anexei gospodăreşti, a garajului sau a terenului liber de 

construcţie (cu transformarea parţială sau totală în spaţii lucrative/de prestări servicii/comerciale 

etc.), precum pentru ansamblurile de locuinţe unifamiliale sau pentru ansambluri de casa de vacanţă 

cu utilităţile aferente. 

b) Obiectivele şi lucrările, amplasate sau care se realizează în zona de protecţie, în afara zonelor 

limitrofe zonei de siguranţă aflate în proprietatea sau în administrarea Consiliului Județean Mureș.    

c) Reţelele care asigură, total sau parţial, consumul casnic - apă, canalizare, gaze şi electricitate, 

inclusiv racordurile şi branşamentele, amplasate în ampriza şi în zona de siguranţă; 

d) Unităţile de asistenţă socială şi de educaţie (cămine sociale, spitale, dispensare, policlinici, creşe, 

aziluri de bătrâni, şcoli, licee, instituţii de învăţământ, grădiniţe) precum și asociațiile sau fundațiile 

fără scop lucrativ, non profit. 

e) Instituţiile din subordinea M.A.N., sediile de poliţie şi ale serviciilor publice comunitare pentru 

situaţii de urgenţă reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr.88/2001, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.363/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

f) Lăcaşurile de cult ale diferitelor organizaţii religioase recunoscute de statul român (biserici, 

catedrale, mănăstiri etc.). 

g) Unităţile de administraţie, cultură şi sport ale autorităţilor centrale sau locale (primării, consilii 

locale şi judeţene, cămine culturale, săli de sport etc.), cu excepţia celor care desfăşoară activităţi 

economice. 

18. Suprafaţa supusă tarifării pentru obiectivele prevăzute la lit. B poziţiile 2, 3, 4, 5 se poate 

actualiza în baza situaţiei din teren atunci când soluţiile de acces autorizate au fost modificate de 

administratorul de drum ca urmare a lucrărilor de modernizare a drumului, de întreţinere curentă 

(retrasare marcaje etc.) sau în situaţiile de introducere a amplasamentului între indicatoarele rutiere 

de localitate - când amplasamentul a fost autorizat cu benzi suplimentare. 

19. La realizarea de căi de acces, aprobate în soluţie comună pentru doi sau mai mulţi utilizatori, 

situaţi în aceeaşi incintă sau utilizând acelaşi drum colector sau banda colectoare, suprafaţa ocupată 

de amenajarea comună se împarte în mod egal la persoanele deservite de accesul sau drumul colector 



în cauză. Se pot stabili alte proporţii ale suprafeţei tarifate numai în situaţia în care persoanele în 

cauză încheie o convenţie legalizată în acest sens. 

20. Tarifele de ocupare a zonei drumului, stabilite la lit. B poziţiile 3, 4, 5 se percep persoanelor 

fizice sau juridice care deţin calitatea de proprietar al construcţiei, tariful putându-se pune şi în 

sarcina utilizatorului construcţiei în cauză (chiriaş) dacă există o înţelegere scrisă între cele două părţi 

privitor la acest aspect. 

21. Nerespectarea în teren de către beneficiarii autorizaţiilor a planurilor de situaţie aprobate de 

administratorul drumului sau a soluţiilor de acces/refugii/parcare nu dă dreptul utilizatorului să 

solicite diminuarea suprafeţelor supuse tarifării conform contractelor, excepţie făcând situaţiile, când 

autorităţile locale execută diferite lucrări de amenajare (trotuare, spaţii verzi etc.) sau când Consiliul 

Județean Mureș aplică anumite măsuri care duc la modificarea caracteristicilor drumului, situaţii care 

modifică condiţiile de amenajare a accesului. 

22. Tariful prevăzut la lit. B poziţia 5 se aplică în cazul utilizării suprafeţelor de teren situate în zonă 

şi/sau în afara zonei de protecţie care se află în proprietatea publică a statului şi sunt administrate de 

Consiliul Județean Mureș (suprafeţe de teren ce au fost expropriate sau dobândite prin contract de 

vânzare-cumpărare în vederea realizării lucrărilor de variante ocolitoare, drumuri de legătură). 

23. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului, prevăzute la lit.C poziţiile 1, 2, 3, 4 şi 5, nu se aplică 

pentru sistemele publice de alimentare cu apă şi canalizare precum și celor de distribuție de gaz și 

electricitate. 

24. 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. 

25. 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. 

26. În baza acordului prealabil se va emite autorizaţia de amplasare și/sau de acces în zona drumului, 

document necesar pentru obţinerea autorizaţiei de construire. 

27. În conformitate cu prevederile art.7, alin.21^2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, avizele/acordurile emise în condiţiile legii îşi menţin 

valabilitatea: 

a) pe toată perioada implementării investiţiilor, atât până la finalizarea executării lucrărilor pentru 

care au fost eliberate, cât şi până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, cu 

condiţia începerii execuţiei lucrărilor în termenul prevăzut de lege, cu excepţia cazurilor în care pe 



parcursul execuţiei lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de 

avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum şi/sau modificări 

ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz; 

b) de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la 

autoritatea administraţiei publice competente până la data emiterii autorizaţiei de construire, pentru 

avizele/acordurile care erau în vigoare la data depunerii documentaţiei respective. 

28. 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. 

29. Tarifele cuprinse în prezenta anexă nu se aplică persoanelor de drept public și lăcaşurilor de cult. 

30. 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/sau de acces la drumul judeţean. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


