
 

ROMÂNIA 
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CONSILIUL JUDEŢEAN 

ANEXA Nr. 8 
la Hotărârea nr. _____ 
din data de __________  

 
 

TARIFE 
de utilizare a zonei de drum de interes judeţean 

valabile pentru anul fiscal 2022 
 

Categoria 
A 

UTILIZĂRI U.M. Tarif lei /U.M./an 

 
A. 

Conducte pentru gaze, derivate, alte produse 
petroliere 

 

A.1. Subtraversare drum pietruit ml 2.61 
A.2. Subtraversare drum modernizat ml 4.69 
A.3. Instalaţii de conducte în lungul drumului ml  

A.3.a. În ampriza drumului ml 0.70 
A.3.b. În spaţiul de siguranţă al drumului  

A.3.b.1. Aerian ml 0.86 
A.3.b.2. Subteran ml 0.59 

A.4. Instalaţii de conducte în canalele tehnice ale 
podurilor şi pasajelor, legate de infrastructura sau 
suprastructura acestora 

ml 16.02 

B.  Conducte pentru apă, irigaţii, aburi, conducte 
de evacuare a apelor şi altele asemănătoare 

 

B.1. La drumuri pietruite  
B.1.a Subtraversări ml 1.98 
B.1.b. Traversare aeriană ml 3.09 
B.2.  La drumuri modernizate  

B.2.a. Subtraversări ml 3.71 
B.2.b. Traversare aeriană ml 7.15 
B.3.  Instalaţii de conducte în spaţiul de siguranţă, în 

lungul drumului 
ml 0.66 

B.4. Instalaţii de conducte în ampriza drumului ml 0.74 
B.5. Instalaţii de conducte în canalele tehnice ale 

podurilor şi pasajelor sau legate de suprastructura 
ori infrastructura acestora 

ml 17.26 

C. Conductori electrici, telefonici şi altele 
asemănătoare 

 

C.1. Traversare aeriană ml 0.74 
C.2. Subtraversare  

C.2.a. Drum pietruit ml 2.46 
C.2.b. Drum modernizat ml 3.71 
C.3. Conductori subterani  

C.3.a. În ampriza drumului ml 0.70 
C.3.b. În spaţiul de siguranţă al drumului ml 0.59 
C.4. Instalaţii şi cabluri în canalele temice ale podurilor 

şi pasajelor sau legate de suprastructura ori 
infrastructura acestora 

ml 6.17 

D. Căi ferate industriale  
D.1. Traversare drum  
D.1.a Drum pietruit ml 12.31 
D.1.b. Drum modernizat ml 18.48 
D.2. Instalare în spaţiul de siguranţă al drumului ml 14.80 
D.3. Instalare în ampriza drumului ml 16.02 



E. Locuri de parcare aparţinând 
adiministratorului, în folosinţă unităţilor de 
deservire pe drumuri publice 

mp 3.80 

F. Alte construcţii subterane în ampriză, în zona 
de siguranţă sau alte terenuri aparţinând 
drumului 

mp 3.84 

G. Panou publicitar  
G.1. Suprafaţa panoului mp 6.54 
G.2. Suprafaţa teren ocupat* mp 29.62 
H. Spaţiu cu destinaţie comercială** mp 42.84 

H.1. Bannere publicitare (pe lăţmea drumului)-aerian mp 30.96 
I. Închiriere suprafeţe pentru valorificarea ierbii mp 1.25 

 
*   suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale a 
panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur. 
** suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa obiectivului amplasat plus 1,00 m de jur împrejur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


