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  TARIFE DE UTILIZARE 
a zonei drumurilor judeŃene din judeŃul Teleorman  

 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire tarif Unitate de calcul Tarif unitar 
[euro] 

A. ACORD PREALABIL ŞI AUTORIZAłIE DE AMPLASARE ŞI ACCES LA DRUM 
1. Acord prealabil de amplasare şi 

acces la drum pentru persoane fizice 
şi juridice 

tarif/document 105,00 

2. AutorizaŃie de amplasare şi acces la 
drum 

tarif/document 65,00 

3. Acord prealabil/autorizaŃie pentru 
persoane fizice (construcŃii de 
locuinŃe, garaje, racorduri (instalaŃii 
de gaze, apă, electricitate etc.) 

tarif/document 25,00 

B. OCUPAREA SUPRAFEłELOR DIN ZONA DRUMURILOR JUDEłENE 
drum judeŃean 
modernizat 

2,63 4. Amplasare panou publicitar pe: 

drum judeŃean 
nemodernizat 

tarif/m2/lună 

0,65 

drum judeŃean 
modernizat 

0,65 5. SpaŃiu cu destinaŃie comercială 
(chioşc, rulotă, masă pentru 
desfacere produse alimentare şi 
nealimentare) pe: 

drum judeŃean 
nemodernizat 

tarif/m2/lună 

0,39 

drum judeŃean 
modernizat 

stabilit prin 
licitaŃie 

6. SuprafeŃele desemnate a deveni 
spaŃii de servicii şi spaŃii de parcare, 
precum şi suprafeŃele devenite 
disponibile, care aparŃin 
administratorului drumului, în zone 
adiacente, la: 

drum judeŃean 
nemodernizat 

tarif/m2/lună 

stabilit prin 
licitaŃie 

drum judeŃean 
modernizat 

0,71 7. Locuri de parcare care deservesc 
obiective economice pe: 

drum judeŃean 
nemodernizat 

tarif/m2/lună 

0,42 

drum judeŃean 
modernizat 

0,65 8. Accese la diferite obiective (staŃii de 
distribuŃie carburanŃi, hoteluri, 
moteluri, depozite, spaŃii comerciale, 
show-room etc.) pe: 

drum judeŃean 
nemodernizat 

tarif/m2/lună 

0,39 

C. AMPLASĂRI DE CABLURI ŞI CONDUCTE 
Amplasare de cabluri electrice, 
telefonice, TV 

   

9.1 subtraversare  tarif/ml/lună 0,36 

9. 

9.2 cablu subteran în lungul în ampriză, în afara tarif/ml/lună 0,36 



părŃii carosabile 
sub partea 
carosabilă 

0,48 
drumului 

în zona de 
siguranŃă 

0,18 

în ampriză, în afara 
părŃii carosabile 

1,08 9.3 stâlpi de care este prins cablu 
aerian în lungul drumului 

în zona de 
siguranŃă 

tarif/buc./lună 

0,84 

în canale tehnice 1,55 

 

9.4. pe poduri şi podeŃe 
ancorat de pod sau 
în altă soluŃie decât 

canal tehnic 

tarif/ml/lună 
2,74 

Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi şi alte produse neinflamabile, de gaze, ŃiŃei 
şi alte produse inflamabile, benzi transportatoare care traversează aerian drumurile 

10.1 traversare aeriană  tarif/ml/lună 1,04 
10.2 subtraversare  tarif/ml/lună 0,72 

în ampriză, în afara 
părŃii carosabile 

0,72 

sub partea 
carosabilă 

1,21 

10.3 amplasare subterană în lungul 
drumului: 

în zona de 
siguranŃă 

tarif/ml/lună 

0,56 

în ampriză 2,8 10.4 amplasare aeriană în lungul 
drumului: în zona de 

siguranŃă 

tarif/ml/lună 
2,00 

în canale tehnice 7,23 

10. 

10.5 pe poduri şi podeŃe 
ancorat de pod sau 
în altă soluŃie decât 

canal tehnic 

tarif/ml/lună 
11,24 

 
    NOTĂ:  
    Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeŃene prevăzute în prezenta anexa:  
   1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcŃii sau instalaŃii în zona 
drumului, cu condiŃia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranŃei traficului rutier.  
   2. Realizarea sau amplasarea în zona drumurilor a construcŃiilor, instalaŃiilor, acceselor, refugiilor 
auto, platformelor carosabile şi panourilor publicitare se face cu respectarea condiŃiilor impuse prin 
autorizaŃia de amplasare şi acces la drum şi prin încheierea, dacă este cazul, a contractului aferent 
utilizării suprafeŃei ocupate din ampriza şi zona de siguranŃă. În cazul în care nu sunt respectate 
condiŃiile impuse în acordul prealabil, respectiv în autorizaŃia de amplasare şi acces la drumul 
judetean, precum şi în cazul în care nu se achită tariful aferent ocupării amprizei şi zonei de siguranŃă, 
proprietarul este obligat să desfiinŃeze 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 autorizaŃia de amplasare şi acces la drum se emit pentru o anumită funcŃiune a 
obiectivului. La schimbarea funcŃiunii sau a destinaŃiei, beneficiarul este obligat să obŃină aprobarea 
administratorului drumului pentru nouă situaŃie.  
   4. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaŃia de a solicita autorizaŃie.  
   5. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcŃionează 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 protecŃie a 
drumurilor judeŃene, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile judeŃene sau alte 
lucrări în ampriză şi în zona de siguranŃă.  
   7. Tarifele prevăzute la lit. A din tabelul de mai sus se percep şi în cazul în care se solicită 
prelungirea acordului sau autorizaŃiei.  
   8. Persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcŃii de locuinŃe, 
garaje, racorduri la instalaŃiile de gaze, apă, telefonie, TV, electricitate, canalizare etc. li se încasează o 
singură dată suma de 25 euro, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizaŃiei.  
   9. Pentru panourile publicitare, suprafaŃa minimă supusă tarifării va fi suprafaŃa rezultată din 
încadrarea proiecŃiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur.  
   10. Pentru spaŃiile prevăzute la lit. B din tabelul de mai sus, poziŃia 5, suprafaŃa minimă tarifată va fi 
suprafaŃa obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă suprafaŃa aferentă 
staŃionării autovehiculelor în afara părŃii carosabile.  
   11. Pentru accesele la diferite obiective prevăzute la lit. B poziŃia 8, suprafaŃa supusă tarifării 
reprezintă terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza şi zona de siguranŃă, prin realizarea 
accesului cu racordare simplă (dacă amplasamentul este situat în localitate), a benzilor de accelerare şi 
decelerare (dacă amplasamentul este în afara localităŃii), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la 
stânga. În afara localităŃii, amenajarea accesului la drumul judetean se realizează conform 
Normativului C 173/1986 privind amenajarea la acelaşi nivel a intersecŃiilor drumurilor publice din 
afara localităŃilor.  
    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.  
   • Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. B şi C nu se aplică persoanelor fizice care 
realizează accese la locuinŃe, case de vacanŃă sau garaje, precum şi pentru instalaŃiile care asigură 
utilităŃile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această scutire nu este 
valabilă însă în cazul în care se schimbă destinaŃia locuinŃei sau garajului (de exemplu, transformarea 
în spaŃiu comercial etc.) sau se amplasează în incintă construcŃii cu caracter comercial.  
   • Tariful de utilizare a zonei drumurilor judeŃene nu se aplică pentru unităŃile bugetare de asistenŃă 
socială şi de educaŃie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniŃe).  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Liviu Nicolae Dragnea 
 


