Nr.23987/07.11.2017
Dosar VI D/1

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, îşi face
publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre tarifele şi taxe locale datorate în
anul 2018 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate
Consiliului Judeţean Mureş.
Proiectul de hotărâre este publicat, din data de 8 noiembrie 2017, pe site-ul
Consiliului Judeţean Mureş: www.cjmures.ro şi afişat la sediul instituţiei din Tîrgu
Mureş, P-ţa Victoriei, nr.1.
Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de
recomandare, până la data de 20 noiembrie 2017, la sediul Consiliului Judeţean
Mureş sau prin e-mail: cjmures@cjmures.ro.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

SECRETAR
Paul Cosma

Întocmit: Ligia Dascălu
Verificat: director executiv, Genica Nemeş
Nr.ex.2
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PROIECT

HOTĂRÂREA NR.___
din _______________ 2017
privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2018
bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului
Judeţean Mureş
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.23893/07.11.2017 la proiectul de hotărâre privind
aprobarea unor taxe şi tarife locale datorate în anul 2017 bugetului propriu al
judeţului şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere dispozițiile:
- art. 453-500 din Legea privind Codul Fiscal nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare;
- OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate
ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.G. nr.387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor
privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei;
- 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 și ale Legii nr.154/2012 privind
regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Normele de
aplicare a Legii nr. 50/1991 aprobate prin Ordinul nr. 839/2009 emis de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;
- art. 41, 46 şi47 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 20, alin. (1), lit. „b”, art. 27, art. 30, alin. (1) şi (2), și art. 68 din Legea
privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3), lit. „c” şi art. 97, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu respectarea procedurii, reglementate de Legea
nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare,
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hotărăşte:
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se aprobă cuantumul taxelor şi
tarifelor pentru unele activităţi care constituie venituri proprii ale bugetului
judeţului Mureş şi a instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, conform
anexelor de la 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.(1) De executarea prezentei hotărâri răspund: Direcţia Economică, Direcţia
Juridică şi Administraţie Publică, Direcţia Tehnică, Direcţia Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism şi Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş.
(2) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Mureş şi se
comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Mureş și Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Mureş.

PREŞEDINTE

Avizat pentru legalitate

Péter Ferenc

SECRETAR
Paul Cosma
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DIRECŢIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 23893/07.11.2017
Dosar VII/B/1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale
datorate, în anul 2018, bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor
subordonate Consiliului Judeţean Mureş
Potrivit dispoziţiilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 30, alin (2) din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru prestarea unor servicii persoanelor fizice sau juridice, consiliile
judeţene pot adopta taxe speciale.
Conform prevederilor art. 30, alin (6) din Legea nr. 273/2006, taxele speciale se
fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice sau juridice
care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-a instituit taxele
respective.
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș este o instituție publică de
interes județean, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Mureș potrivit
O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice
comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.
Conform art. 20 din O.G. nr.84/2001 „finanţarea cheltuielilor curente şi de capital
ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, care funcţionează ca
instituţii publice cu personalitate juridică, se asigură din venituri proprii şi
subvenţii de la bugetele locale”.
Potrivit art.21 din acelaşi act normativ: „veniturile proprii ale serviciilor publice
comunitare prevăzute la art.20, provin din sumele încasate din activităţile de
eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de
eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a actelor referitoare la
persoană, precum şi din donaţii şi sponsorizări”.
În acest context, pentru activitățiile care vor fi prestate, Direcția Județeană de
Evidență a Persoanelor Mureș prin adresa nr. 7667 din 10.10.2017 înregistrată la
Registratura Consiliului Județean sub nr. 21351 din 10.10.2017, propune, pentru
anul 2018, taxa specială privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter
personal din Registrul național de evidență a persoanelor, în cuantum de 5 lei/
verificare/ persoană în sistem informatic.
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Prin Nota internă nr. 21311 din 17.10.2017 Serviciul Administrație Publică și
Cancelarie propune actualizarea cu indicele de inflație a tarifului perceput pentru
serviciul de Cercetare a documentelor din arhivă, cu respectarea prevederilor
art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Prevederile art. 7, alin. (18) şi (19), şi art. 45 alin. (1^1) din Legea nr. 50/1991,
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, reglementează perceperea de taxe la eliberarea
certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire, precum şi a avizului
structurii de specialitate.
Dispoziţiile art. 474 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare stabilesc limitele minime și maxime ale taxelor pentru
eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire precum şi a
altor avize.
În baza OG 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.
În acest sens, în conformitate cu dispoziţiile art. 46, coroborate cu cele ale
art. 47, alin. (7) şi (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 access în zona drumului, care se
aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru drumurile de interes judeţean.
În baza prevederilor legale susmenționate, prin Hotărârea Consiliului Județean
Mureș nr.144/2017 a fost aprobat ”Regulamentul privind condiţiile în care se
realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul
public al Județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș”
precum și ”Contractul-cadru de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de
rețele de comunicații electronice pe domeniul public al județului Mureș, aflat în
administrarea Consiliului Județean Mureș”.
Potrivit Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor,
instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje,
viaducte şi tuneluri rutiere aprobate prin Ordinul nr. 571/1997, emis de Ministerul
Transporturilor, cu modificările ulterioare, acceptul administratorului drumului
comportă două faze prealabile începerii lucrărilor, constând în emiterea acordului
prealabil, respectiv a autorizaţiei de amplasare şi acces la drum.
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Conform prevederilor art. 41 din OG nr. 43/1997, Consiliul Judeţean Mureş, în
calitate de administrator al drumurilor judeţene din judeţul Mureş, poate elibera
autorizaţii speciale de transport, pentru efectuarea transportului pe aceste
drumuri cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte
state cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe
şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele 2 şi 3 din OG
nr. 43/1997, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și
infrastructurii și al ministrului administrației și internelor. Conform textului legal
amintit, se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor calculate în funcţie
de masa totală, de masele pe axe, de dimensiunile rezultate la transport, de
categoria drumului şi de lungimea traseului care urmează să fie parcurs.
Tarifele susmenţionate şi excepţiile de la plata acestora se stabilesc de
administratorii drumurilor publice şi se aprobă prin hotărâre a consiliilor judeţene,
pentru drumurile de interes judeţean, conform prevederilor art. 41, alin. (22) din
același act normativ.
Menționăm de asemenea că s-au avut în vedere și prevederile Ordinului ministrului
delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine
nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de
Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA, cu modificările și completările
ulterioare, precum și Normele privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei
vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau
dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul comun al ministrului
transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţieişi internelor
nr.356/107/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea
circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau
dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare.
Taxele susmenţionate se constituie ca venituri pentru proiectarea, administrarea,
exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor judeţene aflate în
administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în aplicarea prevederilor art. 40^1 din
OG nr. 43/1997.
De asemenea s-au avut în vedere prevederile 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 și ale Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de
comunicaţii electronice (articolele neabrogate) care stabilesc condiţiile în care se
realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea
publică sau privată în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii ori
mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură
fizică necesare susţinerii acestora şi unele măsuri privind construirea de reţele de
comunicaţii electronice.
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Faţă de toate considerentele mai sus arătate, coroborate cu dipoziţiile art. 27 din
Legea nr. 273/2006, potrivit cărora consiliile judeţene au competenţa de a stabili
impozite şi taxe locale în limitele şi în condiţiile legii şi având în vedere faptul că
prin dimensionarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul 2018 se urmăreşte
asigurarea unor surse de venituri, la bugetul local şi ale instituţiilor subordonate,
în vederea angajării şi acoperirii cheltuielilor acestor bugete, propunem adoptarea
proiectului de hotărâre alăturat, împreună cu anexele 1 – 5, care fac parte
integrantă din acesta.

PREŞEDINTE

DIRECTOR

Péter Ferenc

Alin Mărginean

Întocmit : Iulia Axente
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Anexa nr.1

TAXE
pentru serviciile prestate de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş
pentru anul 2018
I.Taxă specială
Nr.crt.

1.

Denumirea serviciului prestat

Furnizarea la nivel teritorial a datelor cu
caracter personal din Registrul naţional
de evidenţă a persoanelor

Tarif aprobat
2017

Tarif propus
2018

[lei]

[lei]

5,00/verificare
persoană în
sistem
informatic

5,00/ verificare
persoană în
sistem
informatic

Notă:
Sunt exceptate de la plata taxei prevăzute la punctul I, conform prevederilor art.11, alin(3) din
O.U.G. nr.97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale
şi justiţiei;
b) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de
executare silită prevăzute de lege;
c) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului
Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi
Autorităţii Judecătoreşti;
d) Ministerul Sănătăţii, autorităţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi
spitalele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;
e) Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe
venit datorat de persoane fizice;
f) Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia;
g) instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al ocrotirii sociale a
persoanelor vârstnice;
h) poliţia locală;
i) alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.
Taxa specială se va plăti anticipat la casieria Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, în
contul instituţiei RO39TREZ 4762 1G33 0800 XXXX, deschis la Trezoreria Tg. Mureş, ori prin alte
sisteme de plată.

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr.2

TAXE
pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi
altor avize asemănătoare precum şi tarifelor pentru prestările de servicii efectuate
pentru persoanele fizice şi juridice pe anul 2018
CAPITOLUL I
1.1 Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma
stabilită de consiliul judeţean, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită:
mp
a)până la 150
b)între 151 şi 250
c)între 251 şi 500
d)între 501 şi 750
e)între751 şi 1000
f) peste 1000

Taxe prevăzute de Codul Fiscal
(lei)
5,00 - 6,00
6,00 - 7,00
7,00 - 9,00
9,00 -12,00
12,00 - 14,00
14,00 + 0,01 pentru fiecare mp
care depăşeşte 1.000 mp

Taxă aprobată
2017(lei)
6,00
7,00
9,00
12,00
14,00
14,00+0,01 lei/mp

Taxă propusă
2018 (lei)
6,00
7,00
9,00
12,00
14,00
14,00+0,01 lei/mp

1.2 Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu
50% din taxa stabilită conform pct.1.1.
CAPITOLUL II
2.1. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a
fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii.
2.2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier
în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire,
este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
2.3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau
rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
2.4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine,
spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea
corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 8,00 lei, pentru fiecare
m2 de suprafaţă ocupată de construcţie.
2.5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât
cele prevăzute la alt punct este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.
2.6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei
construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru
determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa
pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie
care urmează a fi demolată.

2.7. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de
construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale.
2.8. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliului judeţean este de 15,00 lei.

Anexa nr.3
TARIFE
pentru prestările de servicii efectuate pentru persoanele fizice şi juridice, pe anul 2018

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Denumire
Xerocopie format A4
- faţă
- faţă-verso
Xerocopie format A3
– faţă
- faţă-verso
Închiriere pentru "Sistemul de traducere simultană"/zi
Cercetarea documentelor din arhivă
*Tarife pentru furnizarea de informaţii topografice,
cadastrale sub formă grafică şi format electronic :
a) furnizare de planuri grafice elaborate înainte de
anul 1990
format A4
format A3
format A2
format A1
format A0
b) furnizare de planuri grafice elaborate după
anul 1990
format A4
format A3
format A2
format A1
format A0
*Furnizare de planuri din sistemul informaţional
( documentaţii privind infrastructura, gospodărie comunală,
amenajarea teritoriului şi alte asemenea) în format
electronic echivalent 1 trapez la scara de 1:5000
*Furnizare de planuri şi documentaţii pentru obiective
monumente istorice:
a) Planuri
(de situaţie, pe nivele, faţade, etc)
- format A4
- format A3
b) Cartoteci - format A5
c) Fotografii - format A5

Tarif (lei)
Aprobat 2017

Tarif (lei)
Propus 2018

0,60
0,80

0,60
0,80

0,80
1,00
700,00

0,80
1,00
700,00

8,50

9,30

18,00
21,00
40,00
68,00
80,00

18,00
21,00
40,00
68,00
80,00

23,00
27,50
57,00
102,00
205,00

23,00
27,50
57,00
102,00
205,00

136,50

136,50

1,00
3,50
1,00
2,10

1,00
3,50
1,00
2,10

Notă:
*Tarifele nu se aplică primăriilor, consiliilor locale şi unităţilor bugetare de asistenţă socială şi de
educaţie.

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr.4

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.

2.

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.)
Acord prealabil de amplasare şi acces la drum
pentru persoane fizice şi juridice
Pentru suprafeţe de teren ce depăşesc 1000 mp

Tarif/
document

25

25

Tarif/
document

105

105

Tarif/
mp

+0,08 euro/mp
pentru fiecare mp
suplimentar

+0,08 euro/mp
pentru fiecare
mp suplimentar

Tarif/
document

65

65

Tarif/
document

24

24

suplimentar

3.
4.

Autorizaţie de amplasare şi acces la drum pentru
persoane fizice şi juridice
Prelungirea autorizaţiei de amplasare şi acces la
drum

Acord prealabil pentru reţele edilitare noi şi existente
1.

2.

3.

în afara zonei de siguranţă a drumului judeţean

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

Tarif/
document

Tarif/
document

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

Tarif/
document

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

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

161

161

+0,1 euro/ml
pentru fiecare ml
ce depăşeşte
100 m

+0,1 euro/ml
pentru fiecare
ml ce depăşeşte
100 m

121

121

+0,2 euro/ml
pentru fiecare ml
ce depăşeşte
100 m

+0,2 euro/ml
pentru fiecare
ml ce depăşeşte
100 m

60

60

+0,1 euro/ml
pentru fiecare ml
ce depăşeşte
100 m

+0,1 euro/ml
pentru fiecare
ml ce depăşeşte
100 m

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.
4.

Denumire tarife

Tarif unitar
Aprobat 2017
[euro]

Tarif unitar
Propus 2018
[euro]

Tarif/

645

645

document

+0,2 euro/ml
pentru fiecare ml
ce depăşeşte
100 m

+0,2 euro/ml
pentru fiecare
ml ce depăşeşte
100 m

Tarif/

484

484

document

+0,2 euro/ml
pentru fiecare ml
ce depăşeşte
100 m

+0,2 euro/ml
pentru fiecare
ml ce depăşeşte
100 m

Tarif/

8 euro/oră
+32 euro/km

8 euro/oră
+32 euro/km

0,65

0,65

0,39

0,39

0,42

0,42

0,39

0,39

În situaţii speciale:
în ampriza drumului

în zona de siguranţă

5.

Unitate
de calcul

Avize pentru manifestări culturale, artistice şi
sportive

document

B. Ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene
1.

Amplasare panou publicitar

Tarif/mp/
lună

2.

3.

4.

Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă,
masă pentru desfacerea produselor alimentare şi
nealimentare)

Tarif/mp/

Locuri de parcare care deservesc obiective
economice

Tarif/mp/

Căi de acces la diferite obiective: staţii de
distribuţie carburanţi, hoteluri, moteluri, spaţii
comerciale, depozite, show-room, etc.

Tarif/mp/

lună

lună

lună

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.
C1.1
1.
2.
3.

Amplasări de cabluri electrice, telefonice, TV, internet:
Ocuparea zonei drumurilor județene aflate in administrarea Consiliului Județean Mureș
Supratraversare aeriană în
Tarif/ml/lună
0,0050
0,0050
intravilan și extravilan
Subtraversare în intravilan și
extravilan
Infrastructură subterană în
lungul drumului judeţean în
intravilan și extravilan

în ampriză, în afara
părţii carosabile
sub partea carosabilă

Tarif/ml/lună

0,0117

0,0117

Tarif/ml/lună

0,0117
0,0117

0,0117
0,0117

0,0117

0,0117

0,4400

0,4400

0,4400

0,4400

0,0050

0,0050

0,0050

0,0050

în zona de siguranţă
4.

5.

6.

C1.2
1.
2.
3.

Stâlpi (în proprietate) de
care este prins cablul aerian
în lungul drumului judeţean
în intravilan și extravilan

în ampriză, în afara
părţii carosabile
în zona de siguranţă

Tarif/buc/lună

Infrastructură aeriană în
lungul drumului judeţean în
intravilan și extravilan

în ampriză, în afara
părţii carosabile
în zona de siguranţă

Tarif/ml/lună

Pe poduri, podeţe, tuneluri
şi alte lucrări de artă

în canale tehnice

Tarif/ml/lună
0,0117
0,0117
ancorat de pod sau în
0,0117
0,0117
altă soluţie decât
canal tehnic
Ocuparea clădirilor și terenurilor, altele decât cele aferente zonei drumurilor aflate în
administrarea Consiliului Județean Mureș
Amplasări de cabluri pe terenuri, rețele subterane și
Tarif/mp/lună
1,5200
1,5200
supraterane, în intravilan și extravilan, și de alte
echipamente care nu emit radiații electromagnetice
Amplasări de cabluri pe terenuri, rețele subterane și
Tarif/ml/lună
0,0117
0,0117
supraterane, în intravilan și extravilan, și de alte
echipamente care nu emit radiații electromagnetice
Amplasări de cabluri pe anvelopa clădirii, sau în
Tarif/mp/lună
3,1350
3,1350
cadrul clădirii, în intravilan și extravilan, și de alte
echipamente care nu emit radiații electromagnetice

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

2.

Subtraversare

3.

Amplasare subterană în
lungul drumului judeţean

4.

Amplasare aeriană în lungul
drumului judeţean

5.

Pe poduri, podeţe, tuneluri
şi alte lucrări de artă

în ampriză, în afara
părţii carosabile
sub partea carosabilă
în zona de siguranţă
în ampriză, în afara
părţii carosabile
în zona de siguranţă
în canale tehnice
ancorat de pod sau în
altă soluţie decât
canal tehnic

Tarif/ml/
lună
Tarif/ml/
lună
Tarif/ml/
lună
Tarif/ml/
lună
Tarif/ml/
lună

1,04

1,04

0,72

0,72

0,72

0,72

1,21
0,56
2,81

1,21
0,56
2,81

2,00
7,23
11,24

2,00
7,23
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.

Către

Anexa 4A

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ
_____________________________________________________________________________
| PERSOANA
| Subscrisa: ..............................................., |
| JURIDICĂ
| cu sediul în localitatea:.................................. |
| sau
| str./bd./şos. ......................... nr. ...., bl. ...., |
| PERSOANA
| sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul..............., |
| FIZICĂ
| telefon .........................., fax:................... |
| ÎNMATRICULATĂ | e-mail..................................................... |
|
| Nr. fiscal ..............................................., |
|
| şi nr. de înregistrare RC......../.........../............, |
|
| Cod IBAN cont: RO __/__/__/__/__/__/
|
|
| deschis la Banca........................................... |
|
| Sucursala/Filiala ......................................... |
|
| reprezentată legal prin dl/dna ............................ |
|
| având funcţia de........................................... |
|
| şi prin dl/dna ............................ având funcţia de|
|
| ............................................................
|_______________|____________________________________________________________ |
| PERSOANA
|
| FIZICĂ
| Subsemnatul(a):......................................... . |
|
| cu domiciliul în localitatea:............................
|
|
| str./bd./şos. .................................. nr......., |
|
| bl. .., sc. .., et. .., ap. .., judeţul/sectorul........... |
|
| e-mail ............ telefon ............, fax:............. |
|
| identificat cu B.I./C.I. seria .... nr. ...... eliberat de |
|
| Poliţia ................................................... |
|
| având cod numeric personal (CNP) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ |
|_______________|____________________________________________________________ |
în vederea realizării lucrării
...............................................................................
.......................................... .......... .......... ..............
în zona DJ .............., km ............................. stânga/dreapta.
Vă solicit:
_
|_| eliberarea avizului iniţial (Nu dă drept de execuţie a lucrărilor.)
_
|_| eliberarea acordului prealabil (Nu dă drept de execuţie a lucrărilor.)
_
|_| eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului
public (Se eliberează la faza de obţinere a autorizaţiei de construire - dă
drept de realizare a lucrărilor.)
_
|_| prelungirea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului
public nr. .................... din data ....../....../......, motivată de
...............................................................................
...............................................................................
Depunem anexat documentaţia (conform borderoului anexat) în ..............
(..............) exemplare.
Persoana de contact din partea beneficiarului ..........................,
tel. .......................
Persoana de contact din partea proiectantului ..........................,
tel. .......................
Data: ....../........./..........
(loc de semnătură şi ştampilă)

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 5

TARIFE
pentru autorizarea transporturilor rutiere pe drumurile judeţene aflate în administrarea
Consiliului Judeţean Mureş, efectuate cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă
admisă, masă maximă admisă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de
gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexele nr.2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului
nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată,
pentru anul 2018
Nr.
crt.
1.1.

1.2.

2.

3.
3.1.

Denumire tarif
Emitere AST în
limitele de
competenţă;
include traseu,
condiţii de
parcurs şi cost

în regim
normal, la mai
mult de două
zile lucrătoare
de la data
înregistrării la
CJM
în regim de
urgenţă, în
mai puţin de
două zile
lucrătoare de
la data
înregistrării la
CJM
Depăşirea masei totale maxime
admise, indiferent de tipul
suspensiilor, numărul de axe sau
de roţi
Depăşirea masei
maxime admise
pe axă,
indiferent de
Axa simplă
numărul de roţi

3.2.

Axa dublă

3.3.

Axa triplă

4.1
4.2.
4.3.
5.

Depăşirea
dimensiunilor
maxime admise
Recântărire sau
remăsurare, la
solicitarea
utilizatorului

Lungime
Lăţime
Înălţime

Unitate
de calcul

Tarif unitar
[euro]

Tarif/
document

17% din valoarea totală a tarifelor de depăşire,
dar nu mai puţin de 8,5 euro

Tarif/
document

tariful de la pct.1.1, multiplicat cu 1,28

Tarif x
distanţă
(km)
Tarif x
distanţă
(km)

0,85x[0,02x(G-mma/2))]

Suspensii pneumatice
sau echivalente

Alte suspensii decât
cele pneumatice sau
echivalente

0,85x[(((G-mma)^2)x ((Gmma)+2,9)^2)/ 100]

Tarif x
distanţă
(km)
Tarif/
operaţie

0,85x[1,50x(((Gmma)^2)x ((Gmma)+2,9)^2)/100]
0,85x[(((G-mma)+0,3)^2)x
0,85x[1,50x(((G(2/((G-mma)+10))]
mma)+0,3) ^2)
x(2/((G-mma)+ 10))]
0,85x[(((G-mma)+0,2)^2)x
0,85x[1,50x(((G(2/((G-mma)+10))]
mma)+0,2) ^2)
x(2/((G-mma)+ 10))]
0,85x[(0,12^2x((L-Lma)+1)^2)/10]
0,85x[0,23^2x((l-lma)+1)^2)]
0,85x[0,23^2x((h-hma)+1)^2)]

42,50

Tarifele din tabelul de mai sus se aplică nediscriminatoriu, la acelaşi nivel, pentru vehiculele rutiere
înmatriculate în România sau în alte state.

LEGENDĂ:
G = masa reală, exprimată în tone, constatată din documente sau prin cântărire;
mma = masa maximă admisă în circulaţie pe drumurile publice, exprimată în tone;
L = lungimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare;
l = lăţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare;
h = înălţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare;
Lma = lungimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri;
lma = lăţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri;
hma = înălţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri;
AST - autorizaţie specială de transport;
Prin semnul "^" se înţelege ridicare la putere.
I.Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a drumurilor judeţene
A.Masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
B.Sunt exceptate de la plata tarifelor de utilizare a drumurilor judeţene din judeţul Mureş:
1.transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de
unităţile Ministerului Apărării Naţionale;
2.transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de
unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;
3.transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi de către subunităţile acesteia;
4.transporturile efectuate cu vehicule rutiere specializate deţinute sau utilizate în baza unui drept
legal în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;
5.transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de
serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările
ulterioare;
6.vehiculele rutiere care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace,
aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele
părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie
1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul
Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
7.vehiculele rutiere care efectuează transporturi funerare;
8.vehiculele rutiere care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare
umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;
9.vehicule rutiere specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul acestora, care
participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de urgenţă, calamitate, dezastre naturale, cauzate
de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin
cod portocaliu sau roşu.

C.Autorizaţia specială de transport se eliberează şi în cazul transporturilor exceptate de la plata
tarifelor de utilizare. În acest caz nu se va percepe tariful de eliberare prevăzut la pct. 1.1 din
tabelul de mai sus.
D.Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă sunt transportate având demontate
părţi componente.
E.La eliberarea autorizaţiilor speciale de transport se vor lua în considerare şi măsurătorile efectuate
pe reţeaua internă de drumuri judeţene, de organele cu atribuţii de control al transporturilor rutiere.
F.Tarifarea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, prevăzută la pct. 1.1 - 1.2 din
tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document.
G.Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise (totală sau pe axe) prevăzute la pct. 2 - 3.3 din
tabelul de mai sus:
1.Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru
tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se
în considerare valoarea cea mai mare rezultată.
2.Tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce se
determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre masa reală şi masa maxim admisă.
3.În situaţia în care cel puţin două vehicule rutiere sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui
transport, clasificarea axelor din punct de vedere al distanţei dintre axe se efectuează pentru fiecare
vehicul separat, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul rutier.
4.În situaţia în care două sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul după altul, clasificarea
axelor din punct de vedere al distanţei dintre axe se efectuează continuu, începând din partea din
faţă a primului vehicul rutier, indiferent de numărul de axe sau de roţi al fiecărui vehicul rutier.
5.Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea relaţiei de
calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre masa reală pe fiecare axă şi masa
maxim admisă pe axă, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă.
6.Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul rutier,
tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe
(simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe.
7.Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axa dublă şi triplă se efectuează pentru
ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei de
axe.
8.În cazul vehiculelor rutiere prevăzute în anexa nr.3 la Ordonanţa Guvernului nr.43/1997,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, combinaţiile de axe (simplă, dublă, triplă) se
stabilesc de la partea din faţă a vehiculului rutier spre spatele acestuia.
9.În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale
aceluiaşi vehicul rutier, tarifarea se cumulează.
10.Nu se aplică tarife, nu se eliberează AST şi nu se impun condiţii pentru însoţire dacă depăşirea
masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a masei totale
înscrise în AST, rezultată în urma cântăririi, este de până la:
(i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă;
(ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă;
(iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă;
(iv) 5% inclusiv, pentru masa totală.
11.Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele rutiere de
transport persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze).

H.Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise prevăzute la pct. 4.1 - 4.3 din tabelul
de mai sus:
1.Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea relaţiei de
calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre dimensiunea reală şi dimensiunea
maxim admisă.
2.În situaţia în care sunt depăşite mai multe dimensiuni maxime admise, tarifarea se cumulează.
3.În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a lungimii maxime
admise sau a lungimii înscrise în autorizaţia specială de transport cu cel mult 0,10 m, cu cel mult 0,05
m a lăţimii maxime admise sau a lăţimii înscrise în autorizaţia specială de transport şi/sau cu cel mult
0,01 m a înălţimii maxime admise sau a înălţimii înscrise în autorizaţia specială de transport, se
consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise.
4.În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a înălţimii
maxime admise sau a înălţimii înscrise în autorizaţia specială de transport mai mare de 0,01 m, dar nu
mai mult de 0,05 m, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise, dar se
eliberează autorizaţie specială de transport, fără plata tarifelor suplimentare pentru traseul ce
urmează a fi parcurs.
I.Recântărire şi remăsurare, prevăzute la pct. 5 din tabelul de mai sus:
1.Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile judeţene.
2.Dacă se realizează o descărcare parţială de marfă, aceasta trebuie să rezulte din documentele de
transport.
J.Tarifarea autorizaţiei speciale de transport:
1.Valoarea totală a tarifării în vederea eliberării autorizaţiei speciale de transport se determină prin
cumularea tarifelor pentru eliberare cu cele pentru depăşirea masei totale sau pe axe şi cu cele
pentru depăşirea dimensiunilor.
2.În cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 90 de zile, valoarea
totală a tarifării calculate conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,50.
3.În cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 12 luni, valoarea totală a
tarifării calculate conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,20.
K.Modul de efectuare a calculelor:
1.Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale sau aşa cum sunt ele
afişate de aparatele de măsurat.
2.Valorile dimensiunilor se introduc în calcule exprimate în metri, cu două zecimale.
3.Tariful unitar se introduce în calcule cu patru zecimale.
4.Distanţa de parcurs se introduce în calcule exprimată în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în
plus la unitate.
5.Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitată de utilizator nu se rotunjesc.
6.Tariful final rezultată se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.
7.Tarifelor cuprinse în prezenta anexă nu li se aplică TVA.
8.Tarifele prevăzute în anexa nr.2, exprimate în euro, se vor achita în lei, calculate la cursul de
schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie 2016, comunicat de Banca Centrală Europeană şi
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului
calendaristic următor.

L.După efectuarea plăţii, solicitantul poate cere anularea autorizaţiei speciale de transport şi
restituirea tarifelor de utilizare a drumurilor judeţene, după cum urmează:
1.La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizaţia specială de transport nu a fost ridicată de la
emitent sau dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la
emitent, înainte de începerea termenului de valabilitate al autorizaţiei.
2.La cererea scrisă a solicitantului însoţită de documente doveditoare, în cazuri justificate (fenomene
meteo periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roşu, anularea comenzii/contractului de
transport etc.), dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă
la emitent în termen de cel mult 3 zile de la începerea perioadei de valabilitate a autorizaţiei.
3.În toate cazurile emitentul va reţine tarifele de emitere prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din tabel.
M.În cazul în care se constată circulaţia cu mase şi/sau dimensiuni mai mici decât cele înscrise în
autorizaţia specială de transport, aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul autorizat. În acest
caz, tarifele de utilizare a reţelei de drumuri judeţene nu se restituie.
II.Eliberarea AST
La eliberarea autorizațiilor speciale de transport (AST) se au în vedere prevederile Ordinului
nr.356/107/2010 cu modificările și completările ulterioare.
(1)AST se poate elibera numai pentru circulaţia vehiculelor:
a) a căror încărcătură este indivizibilă;
b) fără încărcătură, care depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise.
(2) În baza AST eliberate pentru circulaţia vehiculelor a căror încărcătură este indivizibilă se pot
transporta şi alte încărcături dacă acestea, împreună cu încărcătura indivizibilă, nu conduc la
depăşirea:
a) dimensiunilor autorizate, care sunt determinate de încărcătura indivizibilă;
b) dimensiunilor maxime admise, altele decât cele prevăzute la lit. (a), şi maselor maxime admise. (3)
AST nu se eliberează pentru circulaţia vehiculelor cu depăşiri a căror încărcătură nu este indivizibilă.
AST se eliberează individual pentru fiecare traseu ce urmează a fi parcurs de vehiculul cu depăşiri,
pentru durate limitate de timp, care se stabilesc de către emitent în funcţie de:
a) perioada solicitată;
b) masele şi/sau dimensiunile vehiculului cu depăşiri, cu şi fără încărcătură;
c) lungimea, caracteristicile şi elementele geometrice ale traseului ce urmează a fi parcurs de
vehiculul cu depăşiri;
d) lucrările în execuţie şi/sau restricţiile de circulaţie permanente şi temporare instituite pe traseul
ce urmează a fi parcurs;
e) condiţiile speciale impuse prin proiectul de transport.
Pentru vehiculele care, din construcţie, depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise, AST se
poate elibera pentru perioade de 90 de zile sau 12 luni consecutive, fără înscrierea traseului, pe baza
declarației pe propria răspundere a solicitantului, a kilometrilor parcurși într-o lună.

