ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 4
la Hotărârea nr. 14/2020

Tarife pentru emiterea de avize, acorduri
prealabile, autorizaţii de amplasare şi/sau de acces în zona
drumului, aprobare instituire restricţii de circulaţie şi tarife
pentru utilizarea amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor judeţene,
aflate în proprietatea Județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj
Nr.
Denumire tarif
Unitate de
Tarif unitar
crt.
calcul
A. TARIFE PENTRU AVIZE, ACORDURI PREALABILE, AUTORIZAŢII DE AMPLASARE
ŞI/SAU ACCES ÎN ZONA DRUMULUI JUDEŢEAN conform art. 46. alin. (1) și alin. (2)
lit. b) din O.G. Nr. 43/1997
1
Acord prealabil/autorizaţie de amplasare şi/sau tarif/document
118 lei
acces la drum pentru persoane fizice (construcţii cu
destinaţia de locuinţă/casă de vacanţă exclusiv
pentru uz personal, garaje, anexe gospodăreşti,
acces la proprietate fără a edifica construcţie,
împrejmuiri, racorduri apă, canalizare, electricitate,
gaze, internet, televiziune, telefonie etc.).
2
Acord prealabil de amplasare şi/sau acces în zona tarif/document
486 lei
drumului la toate fazele de proiectare pentru
persoane fizice şi juridice pentru obiective socio economice mijloace de publicitate.
3
Autorizaţie de amplasare şi sau acces, acces în zona tarif/document
293 lei
drumului, pentru persoane fizice şi juridice, pentru
obiecte socio-economice, reţele edilitare şi mijloace
de publicitate şi alte asemenea.
4
Prelungire acord prealabil
tarif/document
89 lei
5
Prelungire autorizaţie de amplasare şi/sau acces în tarif/document
89 lei
zona drumului.
6
Verificare documentaţie pentru persoane fizice
tarif/document
15 lei
7
Verificare documentaţie pentru persoane juridice
tarif/document
136 lei
8
Acord prealabil pentru reţele edilitare noi şi existente:
8.1. În zona de protecţie a drumului judeţean.

tarif/document 546 lei + 0,1
lei/ml
pentru
fiecare
ml
ce
depăşeşte 100 m
8.2. Pentru lucrări noi prin galerii vizitabile în localităţi tarif/document 224 lei + 0,05
unde partea carosabilă este încadrată de borduri
lei/ml
pentru
denivelate, fără afectarea amprizei şi zonei de
fiecare 8ml ce
siguranţă.
depăşeşte 100 m
8.3. Modernizarea reţelei edilitare existente, în una din situaţii:
a) cu înlocuire tubulatură cu aceleaşi caracteristici: tarif/document 168 lei + 0,1
prin săpătura deschisă sau foraj în zona de
lei/ml
pentru
protecţie;
fiecare
ml
ce
depăşeşte 100 m
b) cu înlocuire tubulatură cu aceleaşi caracteristici: tarif/document 90lei + 0,1 lei/ml
prin galerie edilitară;
pentru fiecare ml
ce depăşeşte 100
1

m
c) cu îmbunătăţirea parametrilor tehnici în zona de tarif/document 447 lei + 0,1
protecţie.
lei/ml
pentru
fiecare
ml
ce
depăşeşte 100 m
8.4. În situaţii speciale:
a) în ampriza drumului, inclusiv la subtraversare
tarif/document 782 lei + 0,1
lei/ml
pentru
fiecare
ml
ce
depăşeşte 100 m
b) în zona de siguranţă
tarif/document 671 lei + 0,1
lei/ml
pentru
fiecare
ml
ce
depăşeşte 100 m
c) la supratraversare
tarif/document
418 lei
9.1 Avize pentru manifestări culturale, artistice şi sportive pe drumurile judeţene
a) weekend şi sărbători legale prevăzute în Codul tarif/document 16 lei/oră
Muncii cu închiderea parţială a circulaţiei
lei/km
b) weekend şi sărbători legale prevăzute în Codul tarif/document 26 lei/oră
Muncii cu închiderea totală a circulaţiei
lei/km
c) în alte zile decât cele de weekend şi sărbători tarif/document 21 lei/oră
legale cu închidere parţială a circulaţiei
lei/km
d) în alte zile decât cele de weekend şi sărbători tarif/document 31 lei/oră
legale cu închidere totală a circulaţiei
lei/km
9.2. Activităţi publicitare în scop comercial
tarif/document 21 lei/oră
lei/km
10 Eliberare
duplicat
(copie)
aviz/acord tarif/document
12 lei
prealabil/autorizaţie de amplasare şi/sau acces în
zona drumului.
11

B.
12
13
14
15
16

+ 42
+ 26
+ 42
+ 52

Aprobare pentru instituire de restricţii de circulaţie tarif/document
89 lei
pentru lucrări în zona drumului altele decât cele ale
administratorului drumului judeţean
TARIFE PENTRU UTILIZARE PRIN OCUPAREA AMPRIZEI, A ZONEI DE SIGURANŢĂ
ŞI A ALTOR SUPRAFEŢE DIN ZONA DRUMULUI JUDEŢEAN conform art. 47 alin. (7),
alin. (9) şi alin. (10) lit. b) din O.G. nr. 43/1997
Amplasare mijloace de publicitate
tarif/mp/an
31 lei
Obiectiv cu destinaţie comercială (chioşc, terase, tarif/mp/an
16 lei
rulotă).
Locuri de parcare care deservesc obiective socio- tarif/mp/an
16 lei
economice
Căi de acces la diferite obiective (staţii de distribuţie tarif/mp/an
16 lei
carburanţi, hoteluri, moteluri, depozite, spaţii
comerciale, show-room etc.)
Echipamente speciale de telecomunicaţii
a) antena şi legăturile aferente între ancorat de
aceasta şi shelter + tablou electric lucrările de
amplasate pe poduri, pasaje, podeţe,
artă
tuneluri şi alte lucrări de artă
b) Echipamente amplasate la sol şi
împrejmuire, după caz

C.

+ 25

tarif/mp/an

11 lei

tarif/mp/an

16 lei

TARIFE PENTRU UTILIZARE PRIN OCUPAREA AMPRIZEI, A ZONEI DE SIGURANŢĂ
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ŞI A ALTOR SUPRAFEŢE DIN ZONA DRUMULUI, LA AMPLASAREA DE STÂLPI,
CABLURI ŞI CONDUCTE ÎN ZONA DRUMULUI JUDEŢEAN conform art. 47 alin. (7),
alin. (9) şi alin. (10) lit. b), alin. (11), art. 48 alin. (1) din O.G. nr. 43/1997
17. Amplasări de cabluri electrice, telefonice, TV, internet
17.1. traversare aeriană
tarif/ml/an
11 lei
17.2. subtraversare
tarif/ml/an
16 lei
17.3. cablu subteran în lungul drumului
în ampriză, în tarif/ml/an
16 lei
afara părţii
carosabile
în zona de
11 lei
siguranţă
17.4. stâlpi aflaţi în proprietate
în ampriză, în tarif/buc./an
39 lei
afara părţii
carosabile
în zona de
26 lei
siguranţă
17.5. cablu aerian în lungul drumului, în ampriză, în tarif/ml/an
11 lei
dispozitive
sau
alte
instalaţii afara părţii
asemănătoare având alte destinaţii carosabile
decât distribuirea de energie electrică,
amplasate pe stâlpii de energie
în zona de
9 lei
electrică.
siguranţă
17.6. pe poduri, podeţe, tuneluri şi alte în canale
tarif/ml/an
60 lei
lucrări de artă
tehnice
ancorat de
105 lei
pod sau în
altă soluţie
decât canal
tehnic
18. Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi şi alte produse neinflamabile, de gaze,
ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi transportoare
18.1. traversare aeriană
tarif/ml/an
31 lei
18.2. subtraversare
18.3. amplasare
drumului

subterană

în

lungul în ampriză, în
afara părţii
carosabile
în zona de
siguranţă
18.4. amplasare aeriană în lungul drumului în ampriză, în
afara părţii
carosabile
în zona de
siguranţă
18.5. pe poduri, podeţe, tuneluri şi alte în canale
lucrări de artă
tehnice
ancorat de
pod sau în
altă soluţie
decât canal
tehnic

tarif/ml/an

26 lei

tarif/ml/an

31 lei
16 lei

tarif/ml/an

39 lei
26 lei

tarif/ml/an

223 lei
261 lei

Explicare tarife:
A.1. - Se percepe persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru
construcţii cu destinaţia de locuinţă unifamilială, case de vacanţă, garaje, împrejmuiri,
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racorduri la instalaţiile de apă, canal, electricitate, gaze, internet, televiziune, telefonie etc.,
cărora li se încasează o singură dată suma de 118 lei la faza de emitere a acordului prealabil.
A.2. - Se percepe pentru persoane fizice şi juridice, pentru obiective socioeconomice şi se
aplică la faza de emitere a acordului prealabil.
A.3. - Se percepe pentru persoane fizice şi juridice, pentru obiective socioeconomice,
mijloace de publicitate şi reţele edilitare. Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona
drumului se va obţine obligatoriu în termenul de valabilitate a acordului prealabil, în caz
contrar se impune reluarea procedurii de emitere a unui nou acord prealabil.
A.4. - Se percepe pentru situaţiile de prelungire a acordurilor prealabile. Prelungirea
acordului se face prin act scris, emis în baza cererii depuse de beneficiar înainte de expirarea
acordului în cauză şi numai pentru lucrările pentru care nu s-au obţinut autorizaţiile de
amplasare şi/sau de acces în zona drumului.
A.5. - Se percepe pentru situaţiile de prelungire a autorizaţiilor de amplasare şi/sau de acces
în zona drumului. Prelungirea autorizaţiei se face prin act scris, emis în baza cererii depuse de
beneficiar înainte de expirarea autorizaţiei în cauză.
În situaţia în care cererea este depusă după termenul de expirare a autorizaţiei, se va
proceda la emiterea unei noi autorizaţii, în baza vechiului proiect tehnic şi cu actualizarea
certificatelor şi a avizelor aferente.
A.6 - Se percepe pentru persoane fizice în cazul cănd lucrarea pentru care se solicită acordul
prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului nu se află în zona
drumurilor judeţene, aflate în proprietatea sau în administrarea C.J.Cluj
A.7 - Se percepe pentru persoane juridice în cazul cănd lucrarea pentru care se solicită
acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului nu se află în
zona drumurilor judeţene, aflate în proprietatea sau în administrarea C.J.Cluj
A.8.1., A.8.2. şi A.8.3. - Se percepe pentru reţelele edilitare amplasate exclusiv în zona de
protecţie a drumului, fără subtraversări ale drumului judeţean. Supratraversările nu se iau în
calcul.
Pentru proiecte complexe ale căror categorii de lucrări sunt executate atât în zona de
siguranţă, cât şi în ampriza drumului se ia tariful cel mai mare (în situaţii speciale, pentru
lucrările cele mai defavorabile pentru administratorul drumului).
A.8.4. a) şi b) - Se percepe pentru reţelele care presupun amplasare în ampriza şi/sau în
zona de siguranţă a drumului judeţean (amplasare în paralel cu drumul sau subtraversarea
acestuia).
A.8.4. c) - Se percepe în cazul lucrărilor care presupun supratraversarea drumului judeţean,
iar amplasarea în paralel cu drumul se face în zona de protecţie, pe teren care nu se află în
proprietatea sau în administrarea C.J.Cluj
A.9.1. - Se percepe în cazul avizelor emise pentru manifestări culturale, artistice, sportive
etc., indiferent de organizator. Tariful orar se va aplica integral şi nu fracţionat, chiar dacă
există posibilitatea de deschidere a traficului în zona respectivă. Activităţile sportive vor fi
incluse obligatoriu în calendarul federaţiilor de profil din ţară.
Se va aplica tarif diferenţiat pentru:
A.9.1.a) - weekend şi sărbători legale prevăzute în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii), cu închidere parţială a
traficului rutier;
A.9.1.b) - weekend şi sărbători legale prevăzute în Codul muncii, cu închidere totală a
traficului rutier;
A.9.1.c) - alte zile decât cele de weekend şi sărbători legale prevăzute în Codul muncii cu
închidere parţială a traficului rutier;
A.9.1.d) - alte zile decât cele de weekend şi sărbători legale prevăzute în Codul muncii cu
închidere totală a traficului rutier.
Tarifarea de la A.9.1. se va aplica astfel:
a) dacă pe sectorul de drum sunt intersecţii cu drumuri judeţene care permit devierea
traficului rutier, lungimea sectorului supus tarifării se calculează de la prima intersecţie până
la ultima intersecţie de acces la drumul pe care se desfăşoară competiţia respectivă;
b) dacă pe sectorul de drum nu se poate devia traficul rutier, lungimea sectorului de drum
supus tarifării se calculează de la origine la destinaţie;
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c) dacă desfăşurarea competiţiilor de cros, ciclism, motociclism, karting, automobilism etc.
nu presupune închiderea simultană a întregului traseu, ci doar restricţionarea unei zone a
suprafeţei carosabile pe o lungime de maximum un kilometru, caravana aflându-se în mişcare,
tarifarea se va calcula astfel:
- tariful orar de 8,00 lei se va aplica la perioada zilnică de utilizare a sectorului de drum
judeţean;
– tariful pentru lungimea sectorului de drum judeţean se va aplica pentru un kilometru,
respectiv 15,00 lei (distanţa minimă tarifată), reprezentând lungimea maximă a sectorului de
drum ocupat de caravană în timpul deplasării, pentru fiecare zi calendaristică în care se
desfăşoară competiţia, cu condiţia ca restul traseului pe care va avea loc turul competiţional
să rămână deschis circulaţiei publice.
A.9.2. Se aplică în cazul în care specificul manifestării este vădit publicitar şi se desfăşoară
fără afectarea traficului rutier. Tariful se aplică pentru o durată de minimum o oră, pe un
sector de minimum un kilometru.
Pentru tarifele cuprinse la A.9.1. şi A.9.2. administratorul drumului îşi rezervă dreptul de a
refuza justificat aprobarea manifestărilor pe drumuri unde traficul este intens sau în special
categoriilor de drum destinat vehiculelor de marfă, în cazul în care nu sunt variante ocolitoare
sau sunt lucrări în execuţie.
12) Pentru mijloacele de publicitate, prevăzute la lit. B poziţia 12 din tabel, realizate în
soluţie independentă sau pe alte suprafeţe-suport, suprafaţa supusă tarifării va fi suprafaţa
rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jurîmprejur.
13) Pentru obiectivele prevăzute la lit. B poziţia 13, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi
suprafaţa obiectivelor plus 1,00 ml de jur-împrejur, la care se adaugă o suprafaţă de 10,00 mp
aferentă staţionării unui vehicul în afara părţii carosabile. Administratorul drumului îşi
rezervă dreptul de a refuza justificat aprobarea amplasării pe drumuri unde traficul este
intens.
14) Pentru locurile de parcare care deservesc diferite obiective prevăzute la lit. B poziţia 14
din tabel, suprafaţa supusă tarifării va fi determinată în baza planului de situaţie aprobat şi
prezintă suprafaţa de teren ocupată din zona drumului, respectiv din ampriză şi zona de
siguranţă a drumurilor judeţene aflate în proprietatea sau în administrarea C.J.Cluj, prin
realizarea locurilor de parcare incluzând şi penele de racordare la drum.
15) Pentru căile de acces la diferite obiective prevăzute la lit. B poziţia 15 din tabel,
suprafaţa supusă tarifării va fi determinată în baza planului de situaţie aprobat şi reprezintă
suprafaţa de teren ocupată din zona drumului, respectiv din ampriza şi zona de siguranţă a
drumurilor judeţene aflate în proprietatea sau administrarea C.J.Cluj, prin realizarea accesului
cu racordare simplă sau altă soluţie de amenajare, după caz (dacă amplasamentul este situat
în localitate), a benzilor de accelerare şi decelerare (dacă amplasamentul este situat în afara
localităţii), respectiv a benzii de stocare pentru virare la stânga şi a buzunarului pentru
inserţie în flux.
Amenajarea accesului la drumul judeţean se realizează conform normativului în vigoare
privind amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumurile publice.
Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între indicatoarele rutiere de
intrare şi ieşire în/din localitate, poziţia acestor indicatoare fiind cea stabilită de
administratorul drumului, conform reglementărilor în vigoare.
16) Pentru obiectivele prevăzute la lit. B poziţia 16 suprafaţa minimă supusă tarifării va fi
suprafaţa obiectivelor şi a terenului ocupat plus 1,00 ml de jur-împrejur.
17)
a) Pentru amplasarea diferitelor cabluri, conducte şi benzi transportoare în ampriză şi zona
de siguranţă a drumurilor judeţene aflate în proprietatea sau în administrarea C.J.Cluj,
prevăzute la lit. C poziţiile 17 şi 18 din tabel, cu excepţia punctului 17.4, lungimea supusă
tarifării reprezintă lungimea cablului, a conductei sau a benzii transportoare amplasate sub
ampriză sau în zona de siguranţă a drumurilor judeţene aflate în proprietatea sau
administrarea C.J.Cluj.
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b) În cazul lucrărilor - altele decât cele destinate utilizatorilor casnici care presupun
realizarea exclusiv a unui branşament, aerian sau subteran, la reţeaua existentă, tariful de
eliberare a acordului prealabil este cel menţionat la punctul A.8.1.
c) Tariful menţionat la lit. C poziţia 17.4 se percepe în cazul stâlpilor proprii amplasaţi în
ampriza sau în zona de siguranţă a drumurilor judeţene, aflate în proprietatea sau
administrarea C.J.Cluj
18) Suprafaţa supusă tarifării pentru obiectivele prevăzute la lit. B poziţiile 13, 14, 15 se
poate actualiza în baza situaţiei din teren atunci când soluţiile de acces autorizate au fost
modificate de administratorul de drum ca urmare a lucrărilor de modernizare a drumului, de
întreţinere curentă (retrasare marcaje etc.) sau în situaţiile de introducere a amplasamentului
între indicatoarele rutiere de localitate - când amplasamentul a fost autorizat cu benzi
suplimentare.
19) La realizarea de căi de acces, aprobate în soluţie comună pentru doi sau mai mulţi
utilizatori, situaţi în aceeaşi incintă sau utilizând acelaşi drum colector sau banda colectoare,
suprafaţa ocupată de amenajarea comună se împarte în mod egal la persoanele deservite de
accesul sau drumul colector în cauză. Se pot stabili alte proporţii ale suprafeţei tarifate numai
în situaţia în care persoanele în cauză încheie o convenţie legalizată în acest sens.
20) Tarifele de ocupare a zonei drumului, stabilite la lit. B poziţiile 14,15 se percep
persoanelor fizice sau juridice care deţin calitatea de proprietar al construcţiei, tariful
putându-se pune şi în sarcina utilizatorului construcţiei în cauză (chiriaş) dacă există o
înţelegere scrisă între cele două părţi privitor la acest aspect.
21) Nerespectarea în teren de către beneficiarii autorizaţiilor a planurilor de situaţie
aprobate de administratorul drumului sau a soluţiilor de acces/refugii/parcare nu dă dreptul
utilizatorului să solicite diminuarea suprafeţelor supuse tarifării conform contractelor,
excepţie făcând situaţiile, menţionate la lit. B poziţiile 12,13.
22) Tarifele pentru ocuparea zonei drumului, prevăzute la lit. C poziţiile 18.1, 18.2, 18.3,
18.4 şi 18.5, nu se aplică pentru sistemele publice de alimentare cu apă şi canalizare.
23) Aplicarea fracţionată a tarifului de utilizare a zonei drumului:
a) Pentru perioadele mai mici de o lună, tariful aferent se calculează prin fracţionarea
contravalorii tarifului anual.
b) Contravaloarea tarifului de utilizare a zonei drumului, aferent perioadelor mai mici de o
lună, se calculează având ca bază cantitatea (suprafaţă/lungime/bucăţi), la care se aplică
tariful anual, rezultatul urmând a fi împărţit la numărul de zile aferent lunii în cauză, după
exemplul: X mp/ml/buc. * Y lei = Z lei/Q zile.
X = cantitatea menţionată în contract (mp/ml/buc.)
Y = cuantum tarif aplicabil
Z = valoare tarif anual
Q = număr zile aferente lunii pentru care se realizează calculul fracţionat.
24) Condițiile privind emiterea acordului prealabil, a autorizației de amplasare și/sau de
acces în zona drumului public, a încheierii contractului pentru utilizare și acces în zona
drumului public, precum și condițiile privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și
panourilor publicitare în zona drumului, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere sunt
stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.119/2019 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a
mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes județean.

PREŞEDINTE
Alin Tișe

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Simona Gaci
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