
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI
Nr. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea unor tarife 

Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea 

actualizării unor tarife pentru prestarea unor servicii de către instituţia noastră.

Aceste actualizări au la bază propunerile Direcţiilor din cadrul Consiliului 

Judeţului Galaţi, cât şi legislaţia în vigoare care reglementează diferite activităţi

(Ordonanţa Guvernului  nr.7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, prevederile Legii nr.544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare). 

Faţă de cele arătate, solicităm raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul 

de specialitate şi raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.1 de buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială, precum şi aprobarea de către Consiliul 

Judeţului Galaţi a proiectului de hotărâre anexat.

PREŞEDINTE, 
 

Eugen Chebac 
 



HOTĂRÂREA Nr. ___ 
din  __________________ 2010 

 

privind: actualizarea unor tarife la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi
Iniţiator: Preşedinte Eugen Chebac 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: ____/ 05.03.2010 

Consiliul Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.1  de buget - 
finanţe, strategii,  studii şi prognoză economico-socială;

Având în vedere prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 
de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2010 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;  

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă actualizarea tarifelor, conform anexelor 1 - 4 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Veniturile realizate din încasarea tarifelor se fac venit la bugetul local al 

Consiliului Judeţului Galaţi.  
 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economie şi Finanţe, Direcţiei 
Patrimoniu, Direcţiei Administraţie şi Comunicare, Direcţiei Drumuri-Poduri şi Monitorizare 
Servicii de Utilitate Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului 
Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Eugen Chebac 

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş
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ANEXA NR.1

TARIFE  PENTRU  ADMINISTRAREA  DRUMURILOR  JUDEŢENE 
 

Nr.
Crt. 

Denumire  tarif UM Tarif

1. Tarif acord prealabil 
- fără deplasare 
- cu deplasare 

 
lei 
lei 

 
114 
157 

2. Tarif  autorizare (fără deplasare) 
- fără contract de închiriere 
- cu contract de închiriere 

 
lei 
lei 

 
158 
227 

3. Tarif autorizare (cu deplasare) 
- fără contract de închiriere 
- cu contract de închiriere 

 
lei 
lei 

 
202 
270 

4. Tarif accept schimbare funcţie sau destinaţie obiectiv 
- fără deplasare 
- cu deplasare 

 
lei 
lei 

 
100 
143 
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ANEXA NR.2

TARIFE  PENTRU  ÎNCHIRIEREA  SUPRAFEŢELOR   DIN ZONA  DRUMURILOR 
JUDEŢENE 

 

Nr.
Crt. 

Scopul închirierii UM Tarif

1. Amplasare panou publicitar 
- drum judeţean ”zona I” (o rază de 30 km în jurul 
municipiilor) 
- drum judeţean  
NOTA: Suprafaţa minimă supusă tarifării rezultă din 
încadrarea proiecţiei orizontale a panoului la care se 
adaugă 1 m de jur-împrejur 

lei/mp/lună
lei/mp/lună

9
3,50 

 

2. Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masă pt. 
desfacere produse alimentare şi nealimentare) 
- drum judeţean   
NOTA: Suprafaţa minimă va fi suprafaţa obiectivului 
amplasat plus 1 m de jur-împrejur, la care se adaugă
suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor în afara 
părţii carosabile 

lei/mp/lună 2,30 

3. Acces la: 
staţie distribuţie carburanţi; 
 hoteluri, moteluri, depozite en gross etc. 
- drum judeţean 
NOTA: Suprafaţa supusă tarifării este formată din 
benzile de accelerare, decelerare şi stocaj pentru virare 
la stânga  

lei/mp/lună 2,30 

4. Conducte pentru gaze, ţiţei, derivate, produse 
inflamabile 
a) subtraversare drum pietruit 
b) subtraversare drum îmbrăcăminte modernă (asfalt, 
beton, pavaj, piatră cubică)
c) instalaţii de conducte în canalele tehnice ale podurilor 
şi pasajelor sau legate de suprastructura ori 
infrastructura acestora  
d) instalaţii de conducte în ampriza în lungul drumului 
pietruit  
e) instalaţii de conducte în ampriza în lungul drumului 
modernizat (asfalt, beton de ciment, pavaj, piatra 
cubică)
f) instalaţii de conducte în zona de siguranţă în lungul 
drumului pietruit 
g) instalaţii de conducte în zona de siguranţă în lungul 
drumului modernizat (asfalt, beton de ciment, pavaj, 
piatră cubică)

lei/ml/an 
 
lei/ml/an 
 

lei/ml/an 
lei/ml/an 
 
lei/ml/an 
 
lei/ml/an 
 

lei/ml/an 

53,30 
 

89 
 

446,50 
69,80 

 
116,30 

 
23,30 

 

46,50 

5. Conducte pentru apă, irigaţii, aburi, conducte de 
evacuare a apelor şi alte asemănătoare 
a) subtraversare drum pietruit  
b) subtraversare drum îmbrăcăminte modernă (asfalt, 

lei/ml/an 
 

35,50 
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beton de ciment, pavaj, piatră cubică)
c) instalaţii de conducte în canalele tehnice ale podurilor 
şi pasajelor sau legate de suprastructura ori 
infrastructura acestora 
d) instalaţii de conducte în ampriza în lungul drumului 
pietruit 
e) instalaţii de conducte în ampriza în lungul drumului 
modernizat (asfalt, beton de ciment, pavaj, piatră
cubică)
f) instalaţii de conducte în zona de siguranţă în lungul 
drumului pietruit   
g) instalaţii de conducte în zona de siguranţă în lungul 
drumului modernizat (asfalt, beton de ciment, pavaj, 
piatră cubică)

lei/ml/an 
 

lei/ml/an 
lei/ml/an 

 
lei/ml/an 

 
lei/ml/an 

 

lei/ml/an 

71,10 
 

357,70 
46,50 

 
93,10 

 
23,30 

 

46,50 

6. Conductori electrici, telefonici şi alte asemănătoare 
a) subtraversare drum pietruit 
b) subtraversare drum îmbrăcăminte modernă
c) instalarea în canalele tehnice ale podurilor şi
pasajelor sau legate de suprastructura ori infrastructura  
acestora 
d) instalarea în ampriza în lungul drumului pietruit  
e) instalarea în ampriza în lungul drumului modernizat 
(asfalt, beton de ciment, pavaj, piatră cubică)
f) instalarea în zona de siguranţă în lungul drumului 
pietruit 
g) instalarea în zona de siguranţă în lungul drumului 
modernizat ( asfalt, beton de ciment, pavaj, piatră
cubică)

lei/ml/an 
lei/ml/an 

 
lei/ml/an 
lei/ml/an 

 
lei/ml/an 
lei/ml/an 

 
lei/ml/an 

35,50 
71,10 

 
89.0 

47,10 
 

94,20 
23,30 

 
46,50 

7. Amplasarea stâlpilor pentru instalaţii 
a) în zona de siguranţă a drumului pietruit 
b) în zona de siguranţă a drumului modernizat (asfalt, 
beton de ciment, pavaj, piatră cubică)

lei/buc/an 
 

lei/buc/an 

249,30 
 

277,00 
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ANEXA NR.3

TARIFE  PENTRU  ELIBERAREA  AVIZULUI  PREALABIL  ŞI/SAU AUTORIZAŢIEI  
SPECIALE  DE  TRANSPORT 

 
Nr.
Crt. 

Denumire tarif U.M. Tarif

1. Eliberare aviz prealabil şi/sau autorizaţie specială de 
transport 
a) la cerere 
- în regim normal  
- în regim de urgenţă 
b) la constatarea lipsei autorizaţiei speciale pe traseu 
- la depăşirea de greutate sau gabarit 
- la depăşirea de greutate şi gabarit 

lei/operaţie 
 

286 
382 

 
765 
1147 

2. Depăşirea limitelor de greutate şi gabarit 
2.1. Greutate totală
12.0 - 16.0 
16.1 - 20.0 
20.1 - 25.0 
25.1 - 30.0 
30.1 - 35.0 
35.1 -  40.0 
40.1 - 45.0 
45.1 - 50.0 
50.1 - 55.0 
55.1 - 60.0 
60.1 - 65.0 
65.1 - 70.0 
70.1 - 75.0 
75.1 - 80.0 
80.1 - 85.0 
85.1 - 90.0 
90.1 - 95.0 
95.1 - 100.0 
Pentru fiecare 0,1 – 10 tone peste 100 tone 

lei/tonă
brut/km 

 

0,038 
0,042 
0,045 
0,048 
0,051 
0,054 
0,056 
0,059 
0,060 
0,062 
0,065 
0,067 
0,067 
0,069 
0,071 
0,073 
0,073 
0,075 
0,001 

2.2. Depăşirea greutăţii pe axa simplă

0.1 - 1.0 
1.1 - 1.5 
1.6 - 2.0 
2.1 - 2.5 
2.6 - 3.0 
3.1 - 3.5 
*3.6 – 4.0 
*4.1 - 4.5 
*4.6 - 5.0 
*5.1 - 5.5 
*5.6 - 6.0 
*Peste 6.0 tone 

lei/tonă
axăxkm 

 

0,067 
0,088 
0,107 
0,148 
0,202 
0,267 
0,714 
1,226 
1,711 
2,189 
2,674 

26,753 
2.3. Depăşirea greutăţii pe axa dublă lei/tonă
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0.1 - 1.0 
1.1 - 2.0 
2.1 - 3.0 
3.1 - 4.0 
4.1 - 5.0 
5.1 - 6.0 
6.1 - 7.0 
7.1 - 8.0 
8.1 - 9.0 
9.1 - 10.0 
Peste 10 tone 

axăxkm  
0,057 
0,076 
0,099 
0,133 
0,188 
0,267 
0,869 
1,468 
2,068 
2,674 

26,753 
2.4. Depăşirea greutăţii pe axa triplă

0.1 - 1.0 
1.1 - 2.0 
2.1 - 3.0 
3.1 - 4.0 
4.1 - 5.0 
5.1 - 6.0 
6.1 - 7.0 
7.1 - 8.0 
8.1 - 9.0 
9.1 - 10.0 
10.1 - 11.0 
11.1 - 12.0 
Peste 12,0 tone 

lei/tonă
axăxkm 

 

0,057 
0,076 
0,106 
0,134 
0,168 
0,215 
0,286 
0,802 
1,313 
1,832 
2,345 
2,863 

28,626 
 

2.5. Depăşirea lungimii  
 
0.1 - 1.0 
1.01 - 2.0 
2.01 - 3.5 
3.51 - 6.0 
6.01 - 9.0 
9.01 - 12.0 
12.01 - 15.0 
Pentru fiecare 1,0 m peste 15,0 m 

lei/km  
 

0,148 
0,188 
0,267 
0,377 
0,572 
0,761 
1,145 
0,382 

2.6. Depăşirea lăţimii sau înălţimii 
 
0.001 - 0.5 
0.51 - 1.0 
1.01 - 1.5 
1.51 - 2.0 
2.01 - 2.5 
2.51 - 3.0 
3.01 - 3.5 
Pentru fiecare 0,5 m peste 3,5 

lei/km  
 

0,188 
0,269 
0,384 
0,572 
0,956 
1,529 
2,290 
0,761 

Recântărirea sau remăsurare cantitate sau gabarit lei/operaţie 76 

Notă:* Se aplică numai în cazul unor transporturi excepţionale  
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ANEXA NR.4

TARIFE  PENTRU  ELIBERAREA  DE  COPII, ADEVERINŢE ŞI EXTRASE  DUPǍ
DOCUMENTE   DIN ARHIVA  CONSILIULUI  JUDEŢULUI  GALAŢI

Nr.
Crt. 

Denumire tarif U.M. Tarif

1. Tarif eliberare adeverinţă conţinând date extrase dintr-un act lei 3 
2. Tarif fotocopiere document alb/negru în format A4 lei/filă 3
3. Tarif fotocopiere document solicitat de petenţi, în condiţiile 

Legii nr. 544/2001 
 

lei/filă 3
4. Tarif fotocopiere document alb/negru în format A3 lei/filă 5
5. Tarif fotocopiere document color în format A4 lei/filă 7
6. Tarif fotocopiere document color în format A3 lei/filă 10 
7. Tarif fotocopiere document în afara instituţiei, pt. planşe care 

depăşesc formatul A3 
 

lei 
 

25 
8. Tarif deplasare la notar, în vederea legalizării documentelor lei 20 
9. Tarif de multiplicare a documentelor pe suport CD/DVD 

solicitate în conformitate cu Legea nr. 544/2001 
 

lei 
 

20 


