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Anexa nr. 5 la H.C.L. nr. ............ / .......12.2019

TARIFELE DE FOLOSINŢĂ A UNOR OBIECTIVE SAU UTILITĂŢI AMPLASATE
PE TERENURI APARŢINÂND DRUMURILOR ORASULUI RECAS
SI A SATELOR APARTINATOARE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2020

Nr
crt.
0
A.
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
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B.

1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea obiectivului

U/M

1
Conducte de apă, canalizare, aburi
şi alte produse neinflamabile, gaze,
ţiţei şi alte produse inflamabile,
benzi
transportoare
care
traversează aerian
Traversare aeriană
Subtraversare
Amplasare subterană în lungul
drumului în ampriză, în afara părţii
carosabile
Amplasare subterană în lungul
drumului sub partea carosabilă
Amplasare subterană în zona de
siguranţă
Amplasare aeriană în lungul drumului
în ampriză
Amplasare aeriană în zona de
siguranţă
Amplasare pe poduri şi podeţe în
canale tehnice
Amplasare pe poduri şi podeţe
ancorat de pod sau în altă soluţie
decât canal tehnic

2

Conductori electrici, telefonici,
fibră optică, TV şi altele
asemănătoare
Subtraversare
Supratraversare
Cablu subteran în lungul drumului în
ampriză, în afara părţii carosabile
Cablu subteran în lungul drumului
sub partea carosabilă
Cablu subteran în zona de siguranţă

Tarif în
lei/UM/an
3

Observaţii
4

LEI

m.l.
m.l.

6
9

m.l.

17

m.l.

20

m.l.

10

m.l.

9

m.l.

5

m.l.

5

m.l.

5

m.l.
m.l.
m.l.

11
7
11

m.l.

15

m.l.

9
1

6.

7.

8.
9.

C.

D.

E.

Stâlpi de care este prins cablul aerian
în lungul drumului în ampriză, în afara
părţii carosabile
Stâlpi de care este prins cablul aerian
în lungul drumului în zona de
siguranţă
Cablu pe poduri şi podeţe în canal
tehnic
Cablu pe poduri şi podeţe ancorat de
pod sau în altă soluţie decât canal
tehnic
Locuri de parcare aparţinând
administratorului
drumului,
utilizate de către unităţi de
deservire a publicului
Accese la diferite obiective (staţii
distribuţie carburanţi, hoteluri,
moteluri, depozite en-gros, spaţii
comerciale, show-rom, etc.)
Spaţiu cu destinaţie comercială
(chioşc, rulotă, masă pentru
desfacerea produselor alimentare
şi nealimentare)

buc.
84
buc.

15

m.l

15

m.l.

15

mp.

5

mp

3,5

mp.
3,5

NOTĂ:
Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor prevăzute în prezenta
anexa:
1. 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.
2. Realizarea sau amplasarea în zona drumurilor a construcţiilor, instalaţiilor,
acceselor, refugiilor auto, platformelor carosabile şi panourilor publicitare se face cu
respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de amplasare şi acces la drum şi prin
încheierea, dacă este cazul, a contractului aferent utilizării suprafeţei ocupate din
ampriza şi zona de siguranţă. În cazul în care nu sunt respectate condiţiile impuse în
acordul prealabil, respectiv în autorizaţia de amplasare şi acces la drum, precum şi
în cazul în care nu se achită tariful aferent ocupării amprizei şi zonei de siguranţă,
proprietarul este obligat să desfiinţeze sau să mute pe cheltuiala sa obiectivul avizat,
în termenul stabilit de administratorul drumului. În cazul nerespectării termenului fixat
de administratorul drumului, acesta va proceda la dezafectarea/mutarea/demolarea
obiectivului pe cheltuiala proprietarului.
3. Acordul şi autorizaţia de amplasare şi acces la drum se emit pentru o anumită
funcţiune a obiectivului. La schimbarea funcţiunii sau a destinaţiei, beneficiarul este
obligat să obţină aprobarea administratorului drumului pentru noua situaţie.
4. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita
autorizaţie.
5. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile
în care lucrările la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate.
6. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei
de protecţie a drumurilor, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la
drumurile locale sau alte lucrări în ampriză şi în zona de siguranţă.
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7. 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 100 lei, respectiv
fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizaţiei.
8. 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.
9. Pentru spaţiile prevăzute la lit. G din tabelul de mai sus, 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.
10. Pentru accesele la diferite obiective prevăzute la lit. E, 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 naţional se realizează conform
Normativului C 173/1986 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.
11. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare
aeriană.
● Tariful de utilizare a zonei drumului nu se aplică persoanelor fizice care
realizează accese 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.) sau se amplasează în incintă construcţii cu caracter comercial.
● Tariful de utilizare a zonei drumurilor nu se aplică Primăriei, unităţile bugetare
de asistenţă socială, cult şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli,
grădiniţe, biserici).
12. Tarifele din prezenta listă anexă nu includ TVA.
13. Tarifele de la nr.crt. E şi F sunt minimale, ele putând fi majorate în urma
licitaţiei.
14. Tarifele sunt folosite pentru stabilirea tarifului de folosinţă la convenţiile privind
utilizarea drumului local.

Preşedinte de şedinţă
Consilier

Contrasemnează
Secretar general,
Jr. Cega-Mihet Carina

3

