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TARIFE 

pentru utilizarea suprafeţelor din zona drumurilor 

de interes judeţean 

 

A. CONDUCTE ŢIŢEI SAU ALTE PRODUSE PETROLIERE 
 

a1. subtraversare drum pietruit     1,50 lei/ml/lună 

a2. subtraversare drum modernizat     1,80 lei/ml/lună 

a3. instalaţii de conducte în lungul drumului pozate subteran 

 a3a. în ampriza drumului      2,00 lei/ml/lună 

    a3c în zona de siguranţă pozate aerian    0,50 lei/ml/lună 

a4. instalaţii de conducte în canale tehnice ale  

 podurilor şi pasajelor sau legate de suprastructura  

 ori infrastructura acestora      4,70 lei/ml/lună 

 

B. CONDUCTE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZRE, REŢELE TERMICE, 

TELECOMUNICAŢII ŞI INFRASTRUCTURĂ ORI ALTE INSTALAŢII 

SAU CONSTRUCŢII DE ACEST GEN 

  b1.traversare aeriana-persoane juridice    0,50 lei/ml/luna 

  b2.traversare aeriana-persoane fizice    0,30 lei/ml/luna  

  b3. subtraversare drum pietruit - persoane juridice  0,80 lei/ml/lună 

    b4. subtraversare drum pietruit - persoane fizice   0,40 lei/ml/lună 

    b5. subtraversare drum modernizat - persoane juridice  1,50 lei/ml/lună 

    b6. subtraversare drum modernizat - persoane fizice  0,80 lei/ml/lună 

    b7. instalaţii în ampriza, în lungul drumului pozate subteran 0,50 lei/ml/lună 

    b8. instalaţii în zona de siguranţa, în lungul drumului   0,30 lei/ml/luna 

    b9. instalaţii şi cabluri în canale termice ale podurilor  

 şi pasajelor sau legate deasupra - ori infrastructura 

 acestora                                         7,00 lei/ml/lună 

 

C.  CĂI  FERATE  INDUSTRIALE 

 

c1. traversare drum pietruit      15,00 lei/ml/lună 

c2. traversare drum modernizat     25,00 lei/ml/lună 

c3. instalate în zona de siguranţă a drumului     9,50 lei/ml/lună 

c4. instalate în ampriza drumului                                       18,50 lei/ml/lună 

 



 

D. LOCURI DE PARCARE APARŢINÂND 

    ADMINISTRATORULUI  DRUMULUI JUDEŢEAN, 

    ÎN FOLOSINŢA UNITĂŢILOR DE DESERVIRE  

    DIN ZONA DRUMURILOR PUBLICE   1,50 lei/mp/lună 

 

E. ECHIPAMENTE TEHNICE CARE FAC PARTE DIN SISTEMELE  DE 

ALIMENTARE CU APĂ, TELECOMUNICAŢII, TRANSPORT ÎN COMUN, 

AUTOMATE DE SEMNALIZARE RUTIERĂ ŞI ALTELE DE ACEASTĂ 

NATURĂ                                                                     0,40 lei/mp/lună 

 

F. PANOURI PUBLICITARE 

e1. suprafaţa panoului                                   18,50 lei/mp/lună 

e2. suprafaţa teren ocupat*                                     1,00 lei/mp/lună 

 

G. SPATIU CU DESTINAŢIE COMERCIALĂ **    1,50 lei/mp/lună 

 

H. ACCES LA DIFERITE OBIECTIVE (SPAŢII DE DISTRIBUŢIE 

CARBURANŢI, HOTELURI, MOTELURI, DEPOZITE EN GROSS , 

SHOW ROOM etc.) ***                                                       0,40 lei/mp/lună 

 

I. UTILIZARE TEMPORARĂ A ZONEI DRUMULUI JUDEŢEAN  0,45 lei/zi 

 

 

N  O  T  ă 

 

*   Suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa proiecţiei orizontale a panoului 

 la care se adaugă 1m de jur împrejur; 

**  Suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa obiectivului amplasat plus 1m de jur 

 împrejur; 

*** Suprafaţa minimă supusă tarifarii va fi suprafaţa terenului ocupata de acces 

(când accesul este situat în intravilan) şi cu suprafaţa terenului ocupata de acces la 

care se adaugă suprafaţa benzilor de accelerare şi decelerare, după caz, (când 

accesul este situat în extravilan sau pentru virare la stânga); 

 

 


