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Anexa nr. 3 la 
Hotărarea Consiliutut Judetean Ia.Fi nr.  	2022 

TAXE SPECIALE ŞI TARIFE, 
pentru eliberarea de acorduri autorizaţii. închirieri de supr‘tfete din ampriza zona de siguranţă  a drumurilor 

judetene practicate de Direcţia Judeteană  de Administrare a Drumurilor Podurilor Iasi 

Nr. 
crt. 

Denumire taxe speciale / tarife 	 i 	Ct,u-tntunt 	i Cuantum pentru anul 
• ,....'yaclicar îrJ z-irzul 
I 

	

	
2023 

2022 ./..'onforni 
H.C.J.I. 

nr, 401/2021 

A TAXE SPECIALE 

1.  ACORD PREALABIL 	 I 

- n.ră  deplasare în teren 	 113,91 lei 1 	 113,21 lei 

- cu deplasare în teren 	 248,461ei 	 248,46 lei 

2.  AUTORIZAŢIE DE EXECUŢIE 
- fără  deplasare în teren 	 1 -'2,.)4 lei 	 123,04 lei 

- cu deplasare în teren 	 '")58,15 lei 	 258,15 lei 

3.  TAXE 	PENTRU 	ELIBERARE 	AVIZ 	DE 
PRINCIPIU 
- persoane fizice 	 69.09 iei , 	 69,09 lei 
- persoane juridice 	 1 56,,,7 	, 	 156,67 lei 

B TARIFE pentru eliberare de acorduri şi autorizatil, inehărieri de spprap::'e din ampriza şi zona de 
siguranţă  a drumurilor judelene 

1.  CONDUCTE PENTRU GAZE, DERIVATE 
ŞI ALTE PRODUSE PETROLIERE 

, 
- subtraversare drum pietruit 	 4" .3 	c-iii-:-: 	 47,36 lei/m 
- subtraversare drurr. modernizat 	 I-i'.-I- 	Ic=-1.11-r: 	 78,41 lei/m 

2.  INSTALAŢII DE CONDUCTE ÎN LUNGUL 	 I 

DRUMULUI 	 , 
- în ampriză 	 157., 	,' 	:€,,i,/m , 	157,13 lei/m 
- în spaţiul de siguranţă  aerian 	 78,41 lei/m 
- în spaţiul de siguranţă  subterar: 	 47,36 lei/m 
- pe pod — trotuar - suprastructura 	 ""'..9,--/S 	i.;rn 	 392,78 lei/m 

3.  CONDUCTE PENTRU APĂ, IRIGATII; ABUR1-
CONDUCTE DE EVACUARE API: 
- subtraversare drum bletr, 	 31,37 lei/m 
- subtraversare drum 	...,,:..E, 	.. 	., 	 62,83 lei/m 
- traversare drum pietrL. 	 „.. 	 62,83 lei/m 
- traversare drum modernizai. 	 ,.,,61: 	eL"fri 	 125,67 lei/m 

4.  INSTALAŢII 	DE 	CONDUCTE 	IN 	LUNCUL 
DRUMULUI 
- în ampriză 	 125,67 lei/m 
- în spaţiul de sigurantă  - aerian 	 62,83 lei/m 
- în spaţiu de sigur .-::: - subteran 	 31,37 lei/m 
- pe pod — trotuar - suprastructura 	 .,„ 	 31,37 lei/m 

5.  CONDUCTORI ELECTRICI, TELEFONICI etc. 

JUDEŢUL IAŞI 
CUNSILIIII,JUDEŢEAN IAŞI 

ADexă  la klotărârea 

2 
Nr. 	//(1  



JUDEŢUL Lişi 
CONSIHULJUDEŢEAN 1.4.51 

Anexă  la 11?tărârea 
Nr.  	ţiq   

k ul 	1.„„;,2  t  

Nr. 
crt. 

Denumire taxe speciale / tarife 	' Cuantum 
practicat 'in anui ; 

2022 conform 
 

II.C.J.1. 
nr. 401/9 0.1 

Cuantum pentru anul 
2023 

DRUMURI PIETRUITE 
- subtraversare 28,:.:',. 	iiirn - 
- traversare aeriană  -"2.'')IciIr1 	, - 
DRUMURI MODERNIZATE 
- subtraversare 56.48 leiim - 
- traversare aeriană  28,29 lei/m - 

6.  INSTALATII DE CONDUCTORI IN LUNGUL 
DRUMULUI 
- pod — trotuar - suprastructura 42, lei/m - 
- amplasare stâlpi în ampriza drumului 42:1,::.: 	;ei.ibuc 	, - 
- conductori electrici, telefonici în spatiu de sig.urantă  - 

7.  CĂI 	FERATE 	INDUSTRIALE, 	''_PrI I 
TRAMVAI(ML) 
TRAVERSARE DRUM 
- drum pletruit , 	. ...::',,c-, 	e.. , 588,86 lei/m 
- drum moderrnzat 11 77  2: 	- 1177,83 lei/m 
INSTALARE IN SPAŢIUL :-_-)E SIGLAZ..,: 4-1 i,1ri 	e.i./rn 471,19 lei/m 
INSTALARE iN AMPRIZĂ  T:,:, 	.,- 	..e:/rn. 981,34 lei/m 

8.  LOCURI 	DE 	PARCARE 	IN 	FOLOSINŢA 
UNITĂTILOR DE DESERVIRE PE DRUMURI 
JUDETENE (tarif anual) 

6.Ş .0') 	_ 69,09 1ei/m2  

9.  PANOU 	PUBIJCITA.R 	(suprafaţa 	mlnimă-.-1rn 
Imprejmuire) 
- faţa vizibilă(mp) - tarif anuel :&./rn' 50,23 lei/m2  
- faţa vizibuă  luminoasă  (mi.:,) - 'ai-lt anua, 99,84 lei/m2  

10.  SPATII CU DES7INAŢIE COMERC/ALA, ACCES 
LA 	STAŢII 	DISTRIBLT.:E 	CA1=_R_4_N-;:, 
HOTELURT.., DEPOZITE EN GROS (tarif anual) 57,61 lei/m2  

11.  CONDUCTORI ELECTRICI 

DRUMURI PIETRUITE 

- subtraversare 
- 28,29 lei/m 

- traversare aeriană  
- 	, 28,29 lei/m 

DRUMURI MODERNIZATE 

- subtrave.:s. we 
56,48 lei/m 

- traversare aeriană  
- 	• 28,29 lei/m 

12.  INSTALATII DE CONDUCTORI ELECTRICI iN LUNGUL WRII\'Il:LUI 

- pod-trotuar-suprastructură  - 70,42 lei/m 

- amplasare stp; ';,-, arnpriza drumului - 422,51 lei/buc 



JUDEŢUL IAŞI 
CONSILIITI, JUDEŢEAN LkŞI 

Anexă  laptăprea 
Nr. 	"tth4 

Nr. 
crt. 

Denumire taxe speciale / tarile Cuantum pentru anul 
practica-i,  7n anui 	2023 

2022 conprm 

52,r. 40 d ,/, 

- conductori electrici în spatiu de siQuranta 0,46 lei/m 

Incasarea taxelor speciale de ia pct.A se va T'ace 	contul 21A360600, IBAN 
R016TREZ40621360206XXXXX. deschis !a Trezoreria Viunicir; .1 	Titular Judeţul Iaşi, Cod 
Fiscal 4540712. 

De veniturile realizate 	Incasarea taxe.:;!' 	 Directia Judeţeană  de 
Administrare a Drumurilor ş i Podurilor laşi pentru lucrări 	 re:.;rezentând tronsoane de drumuri, 
noi dotări tehhice, lucrări de reparali 	 studIi ş: 	proiectare privind extinderea şi 
modernizarea reteleI de drurnuri. 

Scutirile se acordă  conform prevederilor H.C.J. 	227 i 28.06.2013 şi H.C.J. nr. 
186/17.07.2015, Judetului raşI - Corsiliu!iude*,ean 	 sub autoritatea acestuia. 

Nu se percep tarife pentru 	 de 	 electronice), conform 
"Deciziei ANCOM nr. a97,t2018 prIvInc tarifIe 	car2 )ot 	 pentru exercitarea dreptului 
de acces pe, deasupra. 	sa'J sub1rnobilele  

DIRECTOR EXECUTIV, 
Elena ARVINTE 

tota,:itate responsabilitatea corectitudinii si 
solidar cu întocmitorul înscrisului 

7/A-(412 

iNTOCMIT, 
Dana Alexandra A F LOAR E I 
imi asum responsabi mtea pentru fi• damentarea, 
corectitudinea, legali tea into .tnir r acestui înscris oficiat 

ŞEF SERVICIU, 
Elena Adri a MĂRGĂRINT 

!m 	tott'n.itate respo 	a corectitudinii şi 
17n 	u ntocmit 1 înscrisului 



Anexa nr. 4 la 
Hotărârea 	 721'.  	 2022 

TARITE, 
pentru eliberarea avizului prealabil sfisau autorizatiei speciale de transport - EURO 

(se percep în lei la eursul BNR 	 de 	Juderean de Administrare a Drumurilor si 
Poduriior 

Nr. 
ert. 

numii:/..,:,:,  ir,-.i.i'k.• 
Denumire tarife 	 in anal 2 0 22 

conilbrrn ILC.J.I. 
,a r.401/2 02 1 

Cuantum pentru anul 
2023 

. Eliberare aviz prealabilsi/sau autortzatie specla a cle. transport (uni -.:-.1e c;e calcui: euro/operaţ ie) 

1 a. La cerere 
- 	în regim normal -_-'' 1.090 31,090 

- 	în regim de urgenţă  41,390 
lb. La constatarea lipsei autorizaţiei speciale pe traseu 
- la depăş1:e de greita-:e sau i:.,,ab-Ja-it --. 

::;.2.85:s: 
41,390 

- la depăş ire de greutate ş i gabar1t 82,850 

2. Depăşirea un-11telor de greutate ş i gabarit  
2.1. Greutate totaiă  (unitate de calcal : eLrotione brute x1,;.m 
12.0(12.5) -16.0 0.007 0,007 
16.1 - 20.0 .!..0.4 	, 0,014 
20.1 - 25. 0.007 0,007 
25.1 - 30.0 0,007 0,007 
30.1 -35.0 0,008 0,008 
35.1 -40.0 .....`1108 0,008 
40.1 - 45.0 ..:.:08 0,008 
45.1 - 50.'D ,.,., 0,009 
50.1 - 55.0 0,009 
55.1 - 60.0 0,009 
60.1 - 65.0 0,010 
65.1 - 70.0 0,010 
70.1 - 75... 0,010 
75.1 - 80.0 0,010 
80.1 - 85.0 0,011 
85.1 - 90.0 0,011 
90.1 - 95.:; 0,011 
95 1 - 106.0 0,011 
pentru tiecare 0.1 -10.0 tone peste 100.0 t 0,011 

2.2. Depăs1rea greutătii pe axa simplă  (Lini,:aIe de c.acLi : eu.-c../tonă :-0, 

0.0(0.2) - 	0 0,010 
1.1-1.5 0,013 
1.6 - 2.0 0,018 
2.1 - 2.5 , .,.- . 0,024 

JUDEŢUL IAŞ1 
CONSILIUL JUDETEAN IA51 

Nr. 
	Itot  tărârea 

Anur 	img DEr.za22 



Nr. 
ert. 

Denurnire tarife 
Cuaiitum piwctif.w! 

"in unnl 2)22 
eonform 

nr.401.72,92 I 

Cuantum pentru anul 
2023 

2.6 - 3.0 0.031 0,031 

3.1 - 3.5 ' 0,042 

Peste 3,5 t este interzisă  circulatia 

2.3. Depăsirea Qreutătii pe axa dublă  (unitate de catc : 

0.0(0.4) - 1.0 , 	. 0,009 

1.1 - 2.0 0,011 
2.1 - 3.0 ) 0,015 

3.1 - 4.0 .020 0,020 

4.1 - 5.0 )3C 0,030 
5.1 - 6.0 0,042 
Peste 6.0 t este interzisă  circtliat1a 

2.4. Depăsirea greutat-H_pe axa :ri 	de : . 

0.1(0.4) - 1.0 0,012 

1.1 - 2.0 0,014 
2.1 - 3.0 0,017 
3.1 - 4.0 0,020 
4.1 - 5.0 0,029 
5.1 - 6.0 0,033 
6.1 - 7.0 0,045 
Peste 7.0 t este interzisă  circulatia 

2.5 Depăsirea lungimii (unitate de calcu 	: 

0.00(0.10) - 1 .00 0,024 
1.01 - 2.00 0,029 
2.01 - 3.50 0,042 
3.51 - 6.03 0,059 
6.01 - 9.00 0,088 
9.01 - 12.00 0,117 
12.01 - 15.00 0,176 
Pentru fiecare 1.00 m beste 	5.00 n- _ 0,060 

2.6. Depăs:rea lă irnii sau înăltimii 	unitate 	. 

0.00(0.005) - 0.50 0,029 
0.51 - 1.00 0,042 
1.01 - 1.50 0,059 
1.51 -2.0C 0,088 
2.01 - 2.50 0,147 
2.51 - 3.02 0,235 
3.01 -3.5. 0,353 
Pentru fiecare 0.50 m peste 3.50 m 0,117 

JUDEŢU1. IAŞI 
CONSILRI, JUDEŢEAN JAŞI 

la liotărârea 	• 

Nr.  

Anul 	 „,3  1. DEr  7,f177  

• 



Elena Adri 
respo 

ŞEF SERVICIU 
a MĂRGĂRINT 

a corectitudinii si 
ul inscrisului 

JUDEŢUL LAŞI 
CONSILIVI.JUDEŢEAN IAŞI 

Anexă  la Il?blijrca 
Nr. 	vIR.K   

21. nv: 11117 Amil 	I Aina  ....... —...... 

Nr. 
crt. 

Denumire tarile 

CUliilthin praelkai 

in anul 2022 
eonform .1-1.C.J.I. 

nr.401/2021 

Cuuntum pentru anul 
2023 

3. Recântărire sau remăsurare cantitaţe sau -:ş.abarit (unitaţe 

de calcul : euro/operaţie) ! 	4.760 	I  11 760 

iNTOC MIT, 
Dana Alexandra AFLOAREI 
imi asum responsabilitatea pe 	jimdamentarea, 
corectitudinea, galitate 	acestui inscris oficiai  

DIRECTOR EXECUTIV, 
Elena ARVINTE 

,i77 I .15i.1171 1%7 iorolitale responsabilitatea corectitudinii 
solidar cu intocmitorul fnscrisului 


