
JUDEŢUL MARAMUREŞ         

CONSILIUL JUDEŢEAN     
 

 

 

ROMÂNIA 
 

H O T Ă R Â R E  

pentru aprobarea tabloului cuprinzând  

impozitele şi taxele locale pentru anul 2018 
 

 

În temeiul prevederilor art.27 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare; a art. 474, 484, 486, 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal; ale art. 6 alin(2) şi (3) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; ale art.41 alin(2) și alin(3); alin(21) şi 
(22), lit.b), ale art.47 alin(7) și alin(10) lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor aprobată prin Legea nr. 82  /1998 cu modificările şi completările ulterioare. 

În baza art. 91, alin. (3), lit. c) şi art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată. 

Consiliul judeţean, adoptă prezenta:  
 

HOTĂRÂRE: 
 

 

Art. 1. Se aprobă taxele şi tarifele pentru anul 2018 potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.  2. (1)   Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018. 
         (2)  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 

judeţean Maramureş nr. 202 din 27.10.2016.  

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentele: 
Arhitect Șef, Direcţia economică şi patrimoniu, Direcţia juridică şi administraţie publică, Direcţia de 
dezvoltare şi implementare proiecte, Direcția tehnică precum şi instituţiile din subordine. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral 
sau în extras: 

- Instituţiei prefectului judeţului Maramureş; 
- Direcţiei juridice şi administraţie publică; 
- Arhitect Șef; 
- Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte; 
- Direcției Tehnice; 
- Direcţiei economice şi patrimoniu; 
- Compartiment gestiunea documentelor şi secretariat consiliu; 
-     Instituţiilor din subordine. 

PREŞEDINTE, 
Zetea Gabriel Valer 

                                                                                                                             
 
 
 
 
                                                                                                                          AVIZEAZĂ,  

                                                               SECRETAR AL JUDEŢULUI,                
                      Aurica Todoran 

Baia Mare, __.__.2017 
Nr.________________ 

PROIECT 
întocmit de 

DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI PATRIMONIU 

Director Executiv, 

Petruț Adriana Maria 
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Consiliul Judeţean Maramureş ANEXA 

la proiect HCJMM pentru aprobarea tabloului 

cuprinzând 

impozitele şi taxele locale pentru anul 2018 

  

TABLOUL 

cuprinzând impozitele şi taxele locale 

pe anul 2018 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Legea privind codul fiscal nr. 227/2015   

1.1 Capitolul V, Art.474 alin (1),(2),(4),(10),(14) - Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi 
autorizaţiilor de construire, altor autorizaţii şi avize similare 

 

 

Nr. 
crt. 

  
Documentul eliberat 
  

UM 
Nivel taxe 

2018  

 
 1. Certificate de urbanism 

   a) până la 150 m
2
 lei / buc 6 

   b) până la 250 m
2
 lei / buc 7 

   c) până la 500 m
2
 lei / buc 9 

   d) până la 750 m
2
 lei / buc 12 

   e) până la 1000 m
2
 lei / buc 14 

   f) peste 1000 m
2
 

  
lei / buc 14 + 

     0.01 lei pt.                                                   
fiecare m

2                                                         

peste 1000 
m

2
 

   Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban. 
 2. Autorizaţia de foraje şi excavări, necesare studiilor geotehnice, 

ridicări topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, precum şi 
alte exploatări lei / m

2
 8 

 3. Avizul comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului lei / buc 15 
 4. Avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliului judeţean: lei / buc 15 
 5. Autorizarea construcţiilor pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de 

expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru 
amplasarea corpurilor şi panourilor de afişaj, firmelor şi reclamelor 

lei / m
2
  8 

 6. Taxă pentru eliberarea unor planuri urbanistice sau alte asemenea 
planuri în vederea multiplicării lei/planşă 32 

  
1.2 Capitolul IX, art.486 alin (5) - Taxe pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe 
alte asemenea planuri 

 
Nr. 
crt. 

  
Documentul eliberat 
  

UM 
Nivel taxe 

2018 

 1.    Taxe pentru multiplicare formulare tip şi alte acte  

      Format A4 lei/pagină 0,50 

      Format A4 pe ambele feţe lei/pagină 0,75 

      Format A3 lei/pagină 1,00 

      Format A3 pe ambele feţe lei/pagină 1,50 

 



2. Tarif pentru eliberarea de adeverinţe sau copii de pe documente 
existente în arhiva Consiliului judeţean, pentru persoane fizice sau 
juridice din afara administraţiei publice lei 2,00 

 3. Taxă pentru procesarea dosarului în vederea schimbului de nume lei 85,00 
 4. Taxă privind furnizarea la solicitarea persoanelor fizice și juridice 

de date cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a 
Persoanelor lei 5,00 

 5.    Taxă pentru eliberarea unor copii după porţiuni din planurile de situaţie a localităţilor sau alte 
asemenea planuri la scara: 

   Planşă format A4 - alb negru   3,00 
   Planşă format A4 - color   5,00 
   Planşă format A3 - alb negru   6,00 
   Planşă format A3 - color   10,00 
   Planşă - documentaţii diverse   120,00 
 6. Taxă furnizare informaţie în format electronic pentru o 

documentaţie de urbanism lei 45,00 
    

1.3 Capitolul VII, art. 484 - Taxe speciale pentru unele servicii de interes judeţean 
  Muzeul Judeţean de Etnografie 

    Nr. 
crt. 

Denumirea taxei UM 
Nivel taxe 

2018 
 1. Taxă vizitare Muzeul Satului - copii, elevi, studenţi  lei/pers 3 

 2. Taxă vizitare Muzeul Satului - adulţi  lei/pers 5 

 3. Taxă vizitare Muzeul de Etnografie - copii, elevi, studenţi  lei/pers 3 

 4. Taxă vizitare Muzeul de Etnografie - adulţi  lei/pers 5 

 5. Taxă vizitare - persoane cu dizabilităţi  lei/pers gratuit 

 
6. 

Taxă vizitare Muzeul Satului - copii, elevi, studenţi în grup 
organizat(peste 15 persoane) 

 lei/pers 
2 

 
7. 

Taxă vizitare Muzeul Satului - adulţi în grup organizat(peste 15 
persoane) 

 lei/pers 
3 

 
8. 

Taxă vizitare Muzeul de Etnografie - copii, elevi, studenţi în grup 
organizat(peste 15 persoane) 

 lei/pers 
2 

 
9. 

Taxă vizitare Muzeul de Etnografie - adulţi în grup organizat(peste 
15 persoane) 

 lei/pers 
3 

 10. Taxă ghidaj la cerere- Muzeul de etnografie lei 25 

 11. Taxă ghidaj la cerere- Muzeul Satului lei 25 

 12. Taxă fotografiere, filmare alai nuntă - 50 

 13. Taxă fotografiere Muzeul Satului  lei/pers 10 

 14. Taxă fotografiere Muzeul de Etnografie  lei/pers 10 

 15. Taxă filmare profesionişti  lei/zi 100 

 16. Taxă videoclip lei/zi 150 

      

  Muzeul de istorie şi arheologie   
  Nr. 

crt. 
Denumirea taxei UM 

Nivel taxe 
2018 

 A.Taxe vizitare 

 I. Secţiile Istorie şi Arheologie 

 1. Taxă vizitare expoziţia permanentă -adulti  lei/pers 5 

 
2. 

Taxă vizitare expoziţia permanentă – copii, preşcolari, elevi, studenţi, 
pensionari 

 lei/pers 2 

 3. Taxă vizitare expoziţii – programe de educaţie muzeală  lei/pers 3 

 4. Taxă vizitare expoziții temporare – adulți  lei/pers 2 

 



5. 
Taxă vizitare expoziţii temporare – copii, preşcolari, elevi, studenţi, 
pensionari 

 lei/pers 1 

 

6. 

Taxă bilet vizitare "Gratuit" pentru persoane cu dizabilităţi, muzeografi 
interni şi externi, personal din MC, din instituţii RNMR şi ICOM, alte 
categorii beneficiare ale regimului de gratuitate potrivit prevederilor legale 
în vigoare 

 lei/pers gratuit 

 
7. 

Taxă vizitare expoziţii –persoane care participă la expoziţii şi evenimente 
realizate în cadrul unor programe şi proiecte naţionale şi internaţionale 

 lei/pers gratuit 

 II. Bastionul(Turnul) Măcelarilor 

 1. Taxă vizitare -adulti  lei/pers 3 

 2. Taxă vizitare – copii, preşcolari, elevi, studenţi, pensionari  lei/pers 1 

 III. Case Memoriale 

 1. Taxă vizitare -adulti  lei/pers 2 

 2. Taxă vizitare – copii, preşcolari, elevi, studenţi, pensionari  lei/pers 1 

 B.Alte taxe 

 1. Taxă foto  lei/pers 5 

 2. Taxă video  lei/pers 10 

 3. Taxă supraveghere arheologică persoane fizice  lei/8 ore 150 

 4. Taxă supraveghere arheologică persoane juridice  lei/8 ore 300 

      
 

Muzeul Județean de Artă ”Centru Artistic Baia Mare”   
   Nr. 

crt. 
Denumirea taxei UM 

Nivel taxe 
2018 

 1. Taxă bilet vizitare a expoziţiei permanente 

 1.1. • preţ întreg pentru adulţi lei/bilet 6 

 
1.2. 

• preţ redus (pentru elevi şi studenţi la cursuri de zi; alte categorii şi grupuri 
beneficiare ale regimului de reducere potrivit prevederilor legale în vigoare) 

lei/bilet 2 

 2. Taxă bilet vizitare a expoziţiilor temporare organizate la sediu 

 2.1. • preţ întreg pentru adulţi lei/bilet 2 

 
2.2. 

• preţ redus (pentru elevi şi studenţi la cursuri de zi; alte categorii şi grupuri 
beneficiare ale regimului de reducere potrivit prevederilor legale în vigoare) 

lei/bilet 2 

 3. Taxă bilet vizitare a expoziţiilor temporare organizate în alte locaţii decît la sediu 

 3.1. • preţ întreg pentru adulţi – locaţii din judeţ în mediul urban lei/bilet 2 

 

3.2. 
• preţ redus (pentru elevi şi studenţi la cursuri de zi; alte categorii şi grupuri 
beneficiare ale regimului de reducere potrivit prevederilor legale în vigoare) 
– locaţii în mediul urban 

lei/bilet 1 

 3.3. • preţ întreg pentru adulţi – locaţii din judeţ în mediul rural lei/bilet 2 

 

3.4. 
• preţ redus (pentru elevi şi studenţi la cursuri de zi; alte categorii şi grupuri 
beneficiare ale regimului de reducere potrivit prevederilor legale în vigoare) 
– locaţii în mediul rural 

lei/bilet 1 

 
4. 

Taxă bilet vizitare tip «Tur expoziţional» (cuprinzând, la pachet, atât expoziţia permanentă cât şi expoziţia 
temporară) 

 4.1. • preţ întreg pentru adulţi lei/bilet«Tur» 7 

 
4.2. 

• preţ redus (tineri sub 18 ani; studenţi; alte categorii şi grupuri beneficiare 
ale regimului de reducere potrivit prevederilor legale în vigoare) 

lei/bilet«Tur» 3 

 
5. 

Taxă Abonament de vizitare în grup a expoziţiilor de artă: conţine şase bilete colective care dau dreptul la 
vizitarea a şase expoziţii (permanentă şi/sau temporare) din programul anual expoziţional propriu al muzeului 
nostru, cu valabilitate pe parcursul unui an calendaristic (12 luni) 

 
5.1. 

• în grupuri mixte de vârstă, pentru 2 până la 5 persoane din aceeaşi 
familie –  abonament tip «FAMILIAL» 

lei/ 
Abon.«FAMILIAL» (6 

expoziţii) 
30 

 
5.2. 

• în grup de elevi, studenţi la cursuri de zi, pentru 2 până la 6 persoane –  
abonament tip «CIVIC» 

lei/Abon.«CIVIC»       
(6 expoziţii) 

18 

 



6. 

Taxă Abonament individual de vizitare a expoziţiilor de artă: conţine şase bilete individuale care dau dreptul la 
vizitarea a şase expoziţii (permanentă şi/sau temporare) din programul anual expoziţional propriu al muzeului 
nostru, cu valabilitate pe întreg parcursul anului 

 6.1. • preţ întreg pentru adulţi –  abonament individual tip «EXPERT» 
lei/ Abon.«EXPERT» 

(6 expoziţii) 
24 

 

6.2. 
• preţ redus pentru elevi şi studenţi la cursuri de zi –  abonament individual 
tip «EDUCATIV» 

lei/ 
Abon.«EDUCATIV»  

(6 expoziţii) 
12 

 

7. 

Taxă bilet de vizitare expoziţii tip «GRATUIT» (protocol intern şi extern; 

muzeografi interni şi externi; artişti plastici din Centrul Artistic Baia Mare 
sau asociaţi; alte categorii şi grupuri beneficiare ale regimului de 
GRATUITATE potrivit prevederilor legale în vigoare) 

lei/ bilet«GRATUIT»  
(6 expoziţii) 

Gratuit 

8. 

Taxă ghidaj de specialitate(pentru expoziţii, obiective artistico-istorice din 

municipiu şi judeţ la solicitare scrisă prealabilă, grup de minim 5 
persoane)inclusiv în limbă străină, grup minim 5 persoane 

lei/ghidaj/grup 20 

     

     Complexul Astronomic Baia Mare 
    Nr.  

Crt. Denumirea taxei UM 
Nivel taxe  

2018 

 A.Taxe vizitare 

 1. Taxă intrare prescolari,elevi,studenti,pensionari  lei/pers 4 

 2. Taxa intrare  lei/pers 8 

      

 Muzeul Judeţean de Mineralogie 
 

  
  Nr.  

crt. 
Denumirea taxei UM 

Nivel taxe  
2018 

 1. Taxă intrare adulţi  lei/pers 8 

 2. Taxă intrare adulţi grup organizat(minim 10 persoane)  lei/pers 6 

 3. Taxă intrare pensionari  lei/pers 6 

 4. Taxă intrare elevi, studenţi  lei/pers 4 

 5. Taxă de intrare în afara programului de vizitare (CU PROGRAMARE 
ANTICIPATĂ) 

 lei/pers 10  
 

6. Taxă intrare "gratuit" (pentru prescolari, persoane cu dizabilități, delegații 
oficiale, specialiști, lucrători în cultură și alte persoane care beneficiază de 
gratuitate potrivit prevederilor legale) 

 gratuit 

 7. Taxă foto amatori  lei/pers 10 

 8. Taxă video amatori  lei/pers 25 

 

9. 

Taxă ghidaj lb.română ( pt. grupuri sub 10 persoane)  lei/grup 10 

 

10. 
Taxă ghidaj limba străină - cu programare anticipată (pt. grupuri sub 10 
persoane) 

lei/grup 
15 

 11. Taxă expertizare eşantion mineral lei/eşantion 10 

 12. Taxă evaluare colecţie de eşantioane minerale (maxim 100 de piese) lei/colectie 100  

      

2. Ordonanţa nr.43/1997, privind regimul drumurilor,republicată şi modificată prin Legea 
82/1998 şi Legea 413/2002  

 
2.1. Taxe pentru eliberarea acordurilor prealabile şi autorizaţiilor de amplasare şi acces  la drumuri judeţene şi 
pentru expunerea de panouri publicitare 

 
Nr. 
crt. 

  
Documentul eliberat 
  

  

UM 
  

Nivel 
taxe 
2018 

 

 
 1. Acord prealabil pentru amplasarea unor construcţii sau instalaţii în 

zona drumului lei/doc 60 
   
 



   - fără constatarea pe teren 

     - cu constatarea pe teren 
a) cu mijloc de transport asigurat de beneficiar 

lei/doc 131  
  

 
  b) cu mijloc de transport asigurat de administratorul drumului 

lei/doc 

131,00 + 
 

  1,40 lei / km 
parcurs mijloc 
de transport 

 

2. Autorizaţie de amplasare şi acces la drum 
   - fără constatarea pe teren 

lei/doc 103  
  

 
     - cu constatarea pe teren 

a) cu mijloc de transport asigurat de beneficiar lei/doc 218  
  

 
  b) cu mijloc de transport asigurat de administratorul drumului 

lei/doc 

218,00 + 
1,40 lei / km 

parcurs mijloc 
de transport 

 

 

3. Pentru schimbări de soluţie faţă de documentaţia prezentată, 
propuse sau efectuate de administratorul drumului 

lei/oră om 16 
 

4. Panouri publicitare şi afişe în zona drumului (stabilită conform 
anexei nr.1 la OG nr.43/1997, republicată), în afara localităţilor 

lei/m
2
/an 218 

 

5. Firme instalate la locul exercitării activităţii în zona drumului, în 
afara localităţilor 

lei/m
2
/an 38 

 

NOTĂ : 1. Taxele de la punctele 4 şi 5 se plătesc şi pentru panouri publicitare, afişe şi firme instalate la locul 
exercitării activităţii, situate în afara zonei drumului, dar care pot afecta condiţiile de exploatare sau siguranţa 
circulaţiei, iar montarea acestora se poate face numai cu acordul administratorului drumului. Pentru panourile 
publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale a 
panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur. 

 

2.2. Tarife de utilizare pentru ocuparea zonei drumului, a podurilor, pasajelor, viaductelor şi tunelurilor prin 
amplasarea supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii şi alte obiective, acceptate de administratorul 
drumurilor  

 

Nr. 
crt. 

Domeniul de utilizare sau prestare UM 
Nivel 
tarife 
2018 

 

 

 1. Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masă pentru 
desfacere produse alimentare şi nealimentare) * 

lei/m
2
/ an 37 

 

2. Avizul pentru implantarea structurilor de vânzare cu amănuntul cu 
suprafaţa mare  

925 
 

3. Accese la 
- staţii de distribuţie carburanţi 
- hoteluri, moteluri, depozite, depozite en gros etc.* 
   Notă: * Suprafeţele tarifate se stabilesc pe baza documentaţiei 
depuse pentru obţinerea acordului sau autorizaţiei şi a măsurării 
acesteia după executarea amplasării obiectivului 

lei/m
2
/an 

38 
 
 
 

 
 

 
  

 

4. Locuri de parcare aparţinând administratorului drumului, utilizate de 
către unităţi cu profil comercial 

lei/m/an 5,66 
 

5. Amplasări de: cabluri electrice, telecomunicaţii, TV, conducte de 
apă, canalizare, aburi şi alte produse neinflamabile, de gaze, 
produse inflamabile, benzi transportoare care traversează aerian 
drumurile, precum şi alte construcţii, inclusiv branşamentele la 
reţelele de distribuţie din zona drumurilor judeţene, în ampriză, 
zonă de siguranţă sau alte terenuri aparţinând drumului 

lei/ml/an 5,66 
 

6. Închiriere suprafeţe pentru valorificarea ierbii din zona drumului lei/ha/an 22 
 



NOTĂ : 1. Sunt scutite de la plata tarifelor de utilizare unităţile de învăţământ, sănătate, cultură, ocrotire socială, 
unităţile Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 

             2. Tarifele de la punctele 3, 4 şi 5 sunt minimale, ele putând fi majorate pe baza negocierii sau licitaţiei.            
             3. Se exceptează de la aplicarea tarifelor: 

a) amplasarea şi lucrările care se realizează în zona de protecţie; 
b) reţelele care asigură, total sau parţial pentru consumul casnic, servicii de utilităţi publice de 
apă, canalizare, gaze şi electricitate, exclusiv racordurile şi branşamentele, amplasate în 
ampriza şi în zona de siguranţă; 
c) racordurile şi branşamentele de la reţelele prevăzute la lit. b) până la utilizatorii persoane 
fizice, amplasate în ampriza şi în zona de siguranţă. 

 

 

  

  

2.3Tarife suplimentare pentru depăşirea limitelor de masă maximă admisă şi dimensiuni maxime 
admise 

  

Nr. 
crt. 

Denumire tarif 
Unitate de 

calcul 
Tarif unitar, cu TVA (euro)                                                                                                                                               

nivel 2018 

1.1. Emitere autorizaţie specialã, 
include traseu, condiţii de 
parcurs şi cost 
  

în regim normal, la 
mai mult de douã 
zile lucrãtoare de la 
data înregistrãrii la 
SC DPMM SA  
jud.Maramures 

tarif/ 
document 

20% din valoarea totalã a tarifelor 
de depãşire, dar nu mai puţin de 10 
euro 

1.2. 

  

în regim de 
urgențã, în mai 
puțin de douã zile 
lucrãtoare de la 
data înregistrãrii la 
SC DPMM SA  
jud.Maramures 

tarif/ 
document 

tariful de la punctul 1.1. multiplicat 
cu 1,5 

2 Depãşirea masei totale maxime admise, indiferent 
de tipul suspensiilor, numãrul de osii sau de roţi 

tarif x 
distanţã 

0,02
*
(G-mma/2) 

3 Depãşirea  masei maxime admise pe axã 
  
  

tarif x 
distanţã 

suspensii 
pneumatice 
sau echiva-

lente 

alte suspensii 
decât cele 

pneumatice 
sau 

echivalente 

3.1.  indiferent de numãrul de  roţi        axã simplã  (((G-mma)
^
2)

* 

 
((G-mma)+2,9)

^
2) 

/100 

1,50
*
(((G-mma)

^
2)

* 

((G-mma)+2,9)
^
2) 

/100 

3.2.   axã dublã   

(((G-mma)+0,3)
^
2)

* 

(2/((G-mma)+10)) 

1,50
* 

(((G-mma)+0,3)
^
2)* 

(2/((G-mma)+10)) 

3.3.  axã triplã   

(((G-mma)+0,2)
^
2)

* 

(2/((G-mma)+10)) 

1,50
* 

(((G-mma)+0,2)
^
2)* 

(2/((G-mma)+10)) 

4.1.  Depãşirea dimensiunilor 
maxime admise 

Lungime tarif x 
distanţã 

(0,12
 ^
2

*
((L-Lma)+1)

 ^ 
2) / 10 

4.2. Lãţime 0,23
 ^
2*((l-lma) +1)

 ^ 
2 

4.3 
  

Înălțime 

 

0,23
 ^
2*((h-hma) +1)

 ^ 
2 



Legendă: 
    G      = masă reală, exprimată în tone, constatată din documente sau prin cântărire. 
    mma = masă maximă admisă în circulaţie pe drumurile publice, exprimată în tone. 
    L       = lungimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare. 
    l        = lăţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare. 
    h       = înălţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare. 
    Lma  = lungimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri. 
    lma   = lăţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri. 
    hma  = înălţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri. 
    AST  - autorizaţie specială de transport. 
    Prin semnul "^" se înţelege ridicare la putere. 

 
II. Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene 
    A. Masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
    B. Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene: 
    1. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile Ministerului 
Apărării Naţionale; 
    2. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile subordonate 
Ministerului Afacerilor Interne; 
    3. transporturile efectuate cu vehicule rutiere specializate deţinute sau utilizate în baza unui drept legal în 
exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; 
    4. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgenţă, 
astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
    5. vehiculele rutiere care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt 
definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord 
cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor 
militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; 
    6. vehiculele rutiere care efectuează transporturi funerare; 
    7. vehiculele rutiere care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor 
calamităţi sau dezastre naturale; 
    8. vehicule rutiere specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul acestora, care participă la 
acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de urgenţă, calamitate, dezastre naturale, cauzate de fenomene meteorologice 
deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu sau roşu. 
    C. Autorizaţia specială de transport se eliberează şi în cazul transporturilor exceptate de la plata tarifelor 
suplimentare de utilizare. În acest caz nu se va percepe tariful de eliberare prevăzut la pct. 1.1 şi 1.2. din tabelul de 
mai sus. 
    D. Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă sunt transportate având demontate părţi componente. 
    E. La eliberarea autorizaţiilor speciale de transport se vor lua în considerare şi măsurătorile efectuate pe reţeaua 
internă de drumuri de interes naţional de organele cu atribuţii de control al transporturilor rutiere. 
    F. Tarifare pentru eliberarea documentelor prevăzute la pct. 1.1 - 1.2 din tabelul de mai sus: 
    1. Tarifarea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, prevăzută la pct. 1.1 şi 1.2 din tabelul de mai sus, se 
efectuează pentru fiecare document. 
    2. În situaţia în care vehiculul nu poate fi cântărit sau măsurat din motive cauzate de lipsa ori de nefuncţionarea 
echipamentelor tehnice, masele şi dimensiunile se constată din: certificatul de înmatriculare, CMR, carnetul TIR sau alt 
document echivalent, avizul prealabil, autorizaţia specială de transport sau alte documente din care să reiasă masa 
proprie a vehiculului, masa încărcăturii şi dimensiunile. 
    G. Tarifare pentru depăşirea masei maxime admise (totală sau pe axe) prevăzute la pct. 2-3.3. din tabelul de mai 
sus: 
    1. Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru tarifarea masei totale 
cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare 
rezultată. 
    2. Tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul; 
    3. În situaţia în care cel puţin două vehicule rutiere sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea 
axelor din punctul de vedere al distanţei dintre axe se efectuează pentru fiecare vehicul separat, indiferent de numărul 
de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul rutier. 



    4. În situaţia în care două sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul după altul, clasificarea axelor din punctul 
de vedere al distanţei dintre axe se efectuează continuu, începând din partea din faţă a primului vehicul rutier, 
indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul rutier. 
    5. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce 
se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre masa reală pe fiecare axă şi masa maxim admisă pe axă, în 
funcţie de categoria drumului pe care se circulă. 
    6. Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul rutier, tarifarea pentru 
depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, dublă, triplă), în funcţie 
de distanţa dintre axe. 
    7. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axă dublă şi triplă se efectuează pentru ansamblul de axe, 
fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei de axe. 
    8. În cazul vehiculelor rutiere prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, combinaţiile de axe (simplă, dublă, triplă) se stabilesc de la partea din faţă a 
vehiculului rutier spre spatele acestuia. 
    9. În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale aceluiaşi vehicul 
rutier, tarifarea se cumulează. 
    10. Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează autorizaţie specială de transport şi nu se impun condiţii pentru 
însoţire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a 
masei totale înscrise în autorizaţia specială de transport, rezultată în urma cântăririi, este de până la: 
    (i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă; 
    (ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă; 
    (iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă; 
    (iv) 5% inclusiv, pentru masa totală. 
    11. Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele rutiere de transport persoane 
(autoturisme, microbuze, autocare, autobuze). 
    H. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise prevăzute la pct. 4.1 - 4.3 din tabelul de mai sus: 
    1. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce 
se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre dimensiunea reală şi dimensiunea maxim admisă. 
    2. În situaţia în care sunt depăşite mai multe dimensiuni maxime admise, tarifarea se cumulează. 
    3. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a lungimii maxime admise sau 
a lungimii înscrise în autorizaţia specială de transport cu cel mult 0,10 m, cu cel mult 0,05 m a lăţimii maxime admise 
sau a lăţimii înscrise în autorizaţia specială de transport şi/sau cu cel mult 0,01 m a înălţimii maxime admise sau a 
înălţimii înscrise în autorizaţia specială de transport, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime 
admise. 
    4. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a înălţimii maxime admise sau 
a înălţimii înscrise în autorizaţia specială de transport mai mare de 0,01 m, dar nu mai mult de 0,05 m, se consideră că 
transportul se încadrează în limitele maxime admise, dar se eliberează autorizaţie specială de transport, fără plata 
tarifelor suplimentare pentru traseul ce urmează a fi parcurs. 
    I. Tarifarea autorizaţiei speciale de transport: 
    1. Valoarea totală a tarifării în vederea eliberării autorizaţiei speciale de transport se determină prin cumularea 
tarifelor pentru eliberare cu cele pentru depăşirea masei totale sau pe axe şi cu cele pentru depăşirea dimensiunilor. 
    2. În cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 90 de zile, valoarea totală a tarifării 
calculată conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,50. 
    3. În cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 12 luni, valoarea totală a tarifării 
calculată conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,20. 
    J. Modul de efectuare a calculelor: 
    1. Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale sau aşa cum sunt ele afişate de 
aparatele de măsurat. 
    2. Valorile dimensiunilor se introduc în calcule exprimate în metri, cu două zecimale. 
    3. Tariful unitar se introduce în calcule cu 4 zecimale. 
    4. Distanţa de parcurs se introduce în calcule exprimată în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate. 
    5. Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc. 
    6. Tariful final rezultat, care se achită în altă monedă decât în euro, se calculează la cursul de schimb valabil pentru 
prima zi a lunii octombrie a anului anterior, comunicat de Banca Centrală Europeană. 
    7. Tariful final rezultat se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata. 
    K. După efectuarea plăţii, solicitantul poate cere anularea autorizaţiei speciale de transport şi restituirea tarifelor 
suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene, după cum urmează: 
    1. La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizaţia specială de transport nu a fost ridicată de la emitent sau dacă 
cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la emitent, înainte de începerea 
termenului de valabilitate al autorizaţiei. 



    2. La cererea scrisă a solicitantului însoţită de documente doveditoare, în cazuri justificate (fenomene meteo 
periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roşu, anularea comenzii/contractului de transport etc.), dacă 
cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la emitent în termen de cel mult 3 zile 
de la începerea perioadei de valabilitate a autorizaţiei. 
    3.  În toate cazurile emitentul va reţine tarifele de emitere prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din tabel. 
    L. În cazul în care se constată circulaţia cu mase şi/sau dimensiuni mai mici decât cele înscrise în autorizaţia 
specială de transport, aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul autorizat. În acest caz, tarifele suplimentare de 
utilizare a reţelei de drumuri judeţene nu se restituie. 
    M. În cazul în care se constată că vehiculul are mase şi/sau dimensiuni mai mari decât cele înscrise în autorizaţia 
specială de transport, aceasta se recalculează şi se încasează diferenţa. 

 


