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Privind aprobarea execu ţ i:ei de lucr ă ri pe domeniul public al municipiului
Tecuci privincl interven ţiile la re ţelele îngropate
lniţiator: Ec.Daniel Gerhardt Tuchel primarul rnunicipiului Tecuci, jude ţulGalaţi;
Nr. de înregistrare Şi data depuneriiproiectuluî: c8c3t9 din
Tecuci,:judetul Gala ţi, întrunit în şedin ţa ordinară din
data
Vedere expunerea cîe motive a ini ţiatorului,
,ând învedap 0

înregistrată sub

de specialitate întocmit de Arhitect şef, înregistrat subnr

Avand in vedere rapt u-1 de aar ţ ,ton de comisiile de specialitate nr
ln baza prevederilor: .
-Legii nr. 18012002 privind pObarea Qonan ţei nr212001 privind regimul juridic al
contravenţiilor
•art36, alin(1), alln(2) lltc jilI
i1ta, pct 11 şi pct 14 din Legea nr21512001, a
administraţ iei publiceocale eIUblicaa
-art;45, alin.2 lite corobarat cuart.11, aiin ¶it.b din Lega nr.21512001 a admlnistra ţiei
publlce locale, republicat În

Art. 1. - Se aprob ă execur cle
privind interven ţille la reţ 10 înrop
Art. 2. - Se aprobă ifl struciuTl
ile p
municiplului Tecuci privifld jntrven
parte integrantă din Prezeflta hO ărâ
Art. 3.— prezenta .h 0tr re vafî di
Tecuci prin Serviciul Îflv05j ţ ii 5or
Direcţia Arhitect Şef înce,&, J d ou Oi.
Art.4. - Prezenta hotar r. v fi c
Municipiului Tecuci,

domeniul publlc al municiplului Tecuci
de lucrări pe domeniul publlc al
ru euta
la eele îngropate, conform anexei care face
la
i

plinire prin grija Primarului Municipiului
niini
strarea domeniului public ş i prlvat si
celor interesa ţi prin grija Secretarului
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Anexa la HCL nr2 din.

lnstrucţiuni prentru executarea lucr ă rilor pe dorneniul putlic al municipiului
Tecuci privind interventiiie la reţeiele îngropate
Capitoluj 1 - Scopul
Art. 1 Prezeritele instruc ţ iuni au ca ş i scop stabilirea cadrului tehnico- organizatoric necesar
dewlă rij în ccndi ţ ii optime a lucră r lor executate pe re ţelele tehnico-edilitare si aducereala starea
iniţială a zonelor afectate(carosab l, trotuare, zone verzj, parc ă ri, alei pietonale) respectiv:
- Condiţiile ş i, documefltele neces are obţinerii acordului si al avizuluj de execu ţ ie a lucră rilor
aferente re ţe!elor tehnicoedjljtare realizate pe domeniul public al municipiului Tecuci;
cOntrolul efectuat de reprezE ntanţii Primăriei rnunicipiului Tecuci pe perioada execuţiei
lucrărilor;
* sancţ junjle. apliCabile în CaZUI nerespectă rii condiţiilor stabilite prin avizul de
Tecuci;
lucrarilor afGrerlte re ţelelor tellfli0 i-edilitare realizate pe domeniul public al municjpii
- recep ţia lucră rilor privind aduce a terenului la starea ini ţială .

Capitolul 2 Definirea Unor terl

î utiliza ţ i în cadrul prezentelor instruc ţ iunj

Art.2 Tn snsul prezentelor jnstru

ni, noţiunile de mai ios se definesc dup ă cum

Acord - documen ţ scris,
lnvesti ţ ii, solicitat în certifIc
teh nic0dilitare
- Aviz de xecu ţie a lucră rjlo
de Către Prim ă ria municipiulu
şî condi ţile de execulle a lucf
Avîz
de execuţie a lucră ril
(avarii), document scris, eri
Prin care se stabiles0 termen
prim ă urenţă la re ţelele tehîl
- Reteie tehnicoediljre
f urnjz ărjj4p restărîi se/icjilor d
- DomenjlJJ public totalîtatE
proprjetatea public ă a unit ăţi
sunt de flosinţă sau interes
şi ca re rip au fost declar a te p
- Perjoadà de valabilitate a
edilitare; - perioada cuprinS
aclucere zonei afectat e ia st
- Zil.. zile.Calefldaristice daca
- Luna - lUfl ă calendarjsti 0ă d
-

emis de către Prim ăria municîpiului Tecuci prirt Serviciul
tul de urbanism, în vederea autoriz ării lucră rilor Oe reţelele

aferente reţelelor tehnico-edllitare - document ris, emis
Tecuci prin Serviciul lnvesti ţii prin care se stabilesCt rmenele
triior la reţelele tehnico-edilitare aflate pe domeniul p blic
ir aferente reţelelor tehnico-edllitare în reglm d u rgenţă
is de către Prim ăria municipiului Tecuci prin $ervici l nvesti ţii
le şi condiţiile de execuţie a lucră rilor de repara ţij îr regim de
o-edilitare afiate pe domeniul pubiic .
ansamblul sistemelor de utilit ăţ i Publjce destinate
utilităţi publice;
bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legi! , aflate în
administrativ-teritorjaie, care potrjvit legii sau priri tatura lor,
ublic local, declarate ca atare prin hot ă râre a Consi uiui Local
n lege bunuri de uz sau interes public na ţ ional;
il
rizului de execu ţie a lucrărilor aferente reţe lo teh nicorilor (cu
între data începerii lucr ărilor şi data termin ă rji
rea iniţială), date stabiiite prin respectivul aviz.
u se specifică altfel
ă nu se specific ă altfel

Capitolul 3 - Utilizatorii instructiunilor

Art.3 Utiiizatorii prezenteior instruc ţiuni sunt:
a) Persoane fizice autorizat ă si/sau juridice care urrneaz ă să execute lucră ri pe domeniut
public al municipiului Tecuci;
b) Persoane juridice autorizate care execut ă lucră ri pe domeniul pubiic al munjcipiului
Tecuci, beneficiari ai Autoriza ţiilor de construire pentru lucr ă ri la reţ elele tehnico-edilitare;
c) Deţ in ă torii sau administratorii de re ţele de utilitati tehnicoedilitare( de ap ă , canalizare
menajer ă , canalizare pluvial ă , termoficare, telefoflie, gaz, iluminat publi, electrice, etc.).

Capitolul 4 - •Procedura privind ob ţ inerea acordului admjnjstratorului clomeniului public
al municIpiulJi Tecuci
;

Art.4. Obţ inera acordului administratorului domefliUlUI public al nuniCipiUlui Tecuci a ş a cum
) este el solicitt în Certificatul de Urbanlsm, se fa
În baza ţjnei cereri, depu şă de c ătre
deţinătorul Ceftificatului de Urbanism sau reprezentarjtul acestuia.
Cererea respectiv ă va fi însoţită de urm ă toar
- Certif,catulde Urbanism;
- Plan de siva ţie cu identificarea traseului re ţel€
acordul;
- PIan je încadrare în zon ă
I/Cl al beeflCiaWlUi Certificatului de Urbani sm
- Certif,catulunic de înregistrare (persoan ă juridic
- Grafic de e. ,l x6cutie
- Memoriu thnic cu indicarea obligatorie a s upra ,
- Dovada achit ării taxei pentru emiterea AcorduI
Local al m4icipiului Tecuci privind taxele loi
Durata de ialabilitate a acordului este de rriaxjm
Corejat cU programul de investiţii al municip
acordului, dur1 a de valabiljtate poate fi restrans ă i

Tecuci în zon
De aseme
municipiuluj, c
retea, conditii

documente, în copie:
e domeniui public pentru care se Solicit ă

u al reprezentantului acestuia

lor afectate pe categorii
conform pre/ederil 0 r Hotrâjjj Coflsiliului
n vigoare la cata Solicit ărjj accţ rdulUi.
lunj de Ia dta emiterii,
ii Tecuci,
alabil la momntul emiterii
uncţ ie de prieCtele Prim ă riej murlicipiului

acordul ce urmeaza a fi errj5 va cc ntine, corelai Cu strategia de iezV0ltare a
politica Consiliului Local respectjv c i politica Dror 1etaril 0 r/adminitratarilor de
cifice.

Capitoiui 6 Procerra privind obiiierea avizuiui de execitj a. ac ă riior afererite
reţeleior teinicoediIitare ş i pentru care a fost erriîs ă Autoriza ţ ie de construire, pc
domenjul publjc al municipiuluiîecuci
Art. 5. Pentru executarea lucr ă riior de investitii, repara ţ iî, reabitare, modernizare, lucr ă ri de
bran ş amente, racorduri, se elibereaz ă aViZUI cie executie a lucr ă rilor aferente re ţelelor
tehnico-edilitare, de c ătre Prim ă ria municipjuiuii Tecuci prin Serviciui lnvestj ţ ii în baza unei
cereri depuise de c ătre de ţin ătorul Autoriza ţ iei de construire.
,

Cererea respectiv ă va fi depus ă cu cel putin 14 zile anterior începerii efective a
iucră rjlor şi va fi înso ţ it ă de urrn ă toarele documente, în copie:
• Autoriza ţie de Construire Nr., .. ..... . diri
din.. ...... ............... ........
• Certificat de Urbanism
• Plan de situatie sc:l: 500; vizat pentru neschimbare conform Autoriza ţiej de construire
• Plan de Situaţ ie ( cU Specificarea exact ă a locUlUl ş i a modului de pozi ţionare a
indicatoarelor de circulaţ ie, precum ş l modalitatea de împrejmuire ş i protecţ ie a zonei de
lucru / a Pode ţelor de trecere, dac ă este cazul),
• Profilul transversal i longitudinal
• Memoriu tehriîc c ietaljerea organizarjj executiei conform grafic de executie
• Grafic de executje
• ContrCt/ comand u o unitate Specialjzat ă ntru refacerea ştratului de asfalt şia
tate (bordurj, parapeti de protectjeL
marcajelor şi a altO elemente COnStrJJCtjve
indicatare de cjrcu atie, etc.);
• BIICI Beneficjar a Autoriza ţii de Coflstruji
Bl/Cl Responsabi lucrare;
• BIICI 1Spector dE Saritier;
• Certificat UfliC de tnegistrare (ocietate);
ri prevederiior ţ-otă rârii Corijijlj Locai al
• Dovadà achit ă rii fofldUluj de grantie con
iare la data 50jjitarii avizuluj
rivin taX 1e lOcaIe in
municilUlUi Tecu
....

-

-

-

Dup8 emiterea aVzUlUl de xecutie a li
Servjcju i i neStitiî reaiiez ă predara amplasam
Deţ ir ă tOrul Autcriaţiei de cnStruire are
Prim ă rjej rîUfliCipiuluj trcuci, emitt aI avjzu,u
puţin io jl îflajnte de îflceperea efectiv a l
iflcepere al lucrarilor 0nform preveierilOr legj 5(
Valabilitatea aviU Va f eg 1a C u durata
NeîflPerea 1cr ăriior îri perioada av
avizuiuj de8Xecuţj j lcrărjior à,ferente re ţel
În aCSt Caz, ş oic tantul ş e0bligat
$0

Avi

1 de 0xeu ţle a lur0r afe

moderfiZare, exti1 re ondLCt (re ţe);
moderIiZare, exti ere condlta (re ţe) ş
aflate în e~ CU ţ i la oentuI Soiicltaril Drelu

ăriIor aferente r

tehnjc -edilitare,

iiga ţia ă soljcie prezenţa repreefltafltUlUi
n vederea predarii amplasament ţ,iui, Cu cel
rilor, ocazie co care depune si anuntul de
91 republjcata
executie autoriZata.
tă atrage dup sine Pierderea vaiabiiităţii
r tehnicoedjljtare.
:e un nou aviz.

l

ite reţeieio tehnicoedilltarepoate
ficate si
,,ntru Iucrări: 4-iI:

-

-

an şamen
rii.

ş jl$U racordurj,

Pentw erniterea acestor avize de prelurrg!re nu se percep taxe.
Avizul de prelungire se va erri!te în baza unei cereri în urrn ă toarele cofld! ţ ii:
- în cerere se vor specifica rnotivele care au condus la necesitatea prelungirii;
data de continuare a lucr ă rilor s ă fie consecutiv ă celei de terminare a lucr ă rilor din avizul
iniţial;
perioada de prelungire s ă fie cel muit egal ă cu jumatate din cea din avizul ini ţial;
- la cererea de prelungire se va anexa Avizul de executie a lucrarilor aferente
reţelelor tehnico-edilitare inî ţial, în copie;
- la data solicit ă rii prelungirii, lucr ă rile s ă fie demarate, respectiv în derulare.
- copie a autorizatiei de construire prelungita
Se stabilesc urm ătoarele termene de execu ţie (cu :aducerea zonei afectate la starea
iniţială) pentru
- bran şamente şi racorduri, extinderi sau retele: maxim •30 de zile
- montare stâlpi: maxim O S ă ptă mân ă:
Fondul de garantie
Pentru siguranta executiei calitative a refacerilor este necesar a se constitui un fond de garafl ţie
pentru ase luni pentru lucrări executate pe domeniul public sau privat al fllUfliCiPiUlUi TecUl la
reţelele edilitare.
$tabîllrea fondului de garantie Pentrti buna executie a lucrării
Fondul de garantie se stabileste astfel:,
- Pentru fiecare metru P ătrat-suprafa ţă de strad ă sau trotuar asfaltat sau beOflat afectat deL
lucrare,sevare ţinesumade:
•
- 200 leilmp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime de pana l 50 ml;
- 150 leilmp pentru lucrarî la retele cu santuri sapate pe o lungime Cuprinsa !ntre 51 rnl si
ml.;
• - pentru extinderile de retea se vor stahili prin proiect tronsoane de maxim
MI care se vr
autoriza si receptiona individual in condltiile prezentelor instructiuni
Pentru fiecare metru p ă trat-suprafa ţă de strada, trotuar, spatîu verde nean1 3najat afectat d
lucrare, se va re ţine suma de:
- 100 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime de pana là 50 ml;
- 50 lei/mp pentru lucrari la retele Cu santuri sapate pe o Iungime cuprinsa irtre 51 ml si 50Ol ml.;
- pentru extinderile de retea se Vor stabii prin proiect tronsoane de maxim 50ml care se VO
autoriza si receptiona individual in condîtiile prezentelor instructiuni
- Pentru fiecare obiectiv ce urmeaz ă a se demonta pentru ca apoi $ ă se remflteZe, Se va rifle
suma de 500 lei/bucata (stâlpi, WCuri cologice, platforme de gunoi, gardur,i, etc).
Fondul degaranţie se calculeaz ă În fun ţ ie de suprafeţele,de teren afectate Oe lU.Crare prin
măsuratori pe planurile prezentate in ve1erea obţinerii avizului de executie, erificate Prin
deplasarea pe teren a reprezentantului Prim ăriei însoţit (dacă este necesar) de executantul
lucrării.
Fondul de garan ţie calculat seva depurie de către executant intr-un cont pLjà la dispoziti e d
Primaria Tecuci prin scrisoare bancara,l ordin de plata, sau în numerar la caieria Primariei
municipiului Tecuci, În baza notei de cacul efectuat ă de serviciul emitent al vjzului cie exedt

000

Detlocarea fondului de garantie pentru buna executie a lucrarIi
Fondul de garantie se va restitui executantului in baza Solicitarii scrise de catre acesta dupa
CUm urrneaza:
- 100% din surna retînuta se va restitui dupa incheierea procesului verbai de receptie finala a
lucrarilor de refacere a domeniului public ce va avea loc la 6 luni de data constituirii fondului de

garantie
Fondul de garan ţie ramas la dispozitie poate fi deblocat ş i utilizat de c ătre proprietar (Prim ăria
municipiului Tecuci), în vederea refacerii lucr ă rilor necorespunzatoare în urmatoarele situa ţiî
a) termenul prevazut în autoriza ţ ie a expirat iar firma executant ă nu a finalizat !ucrările prevazute
îfl autorizaţie
: b) în perioada cie garanţ ie a lucrarj ţ or suprafeţele afectate de lucrare se degradeaz ă datorită
execu ţ iei necorespunzatoare iar firma executant ă nu le readuce la starea ini ţ ial ă în termenul
stabiljt.
Deblocarea fondului de garantie rama ş la dispozitie pentru utilizarea lui in refaerea lucrarilor
necorespunzatoare se face de catre Primarie in baza Notei de constatare la faa lOcului, lurmata
de o evaluare a lucrarilorsi refacerea cu o firma de specialitatecare trbuie
atestta
pentru lucrari de intretinere si reparatll drumuri si constructi, aferente lor
Un exemplar clin situaţia de lucrări se va transmite ş i executantului initil a lucarii.
Modaliatea de deblocare sî utilîzare a fondului de garan ţie de cătt Primaria Tecuei

s4 fie

: Ia terrninarea Iucr ă rilor
în cazul în care se constat ă că executantui nu demareaza procedura
încheere a proesulUi
verbal de receptie la terminarea lucr ă rllor în termenul prevazut în iutorza ţ ia de executie l pentru
lucr ă ri subterane pe domeniul pubIîc ş i privat al mufliCiPiuluj Ţ ecuci exCutate la re ţelele
edjlftare, se consideră că lucrarea este neterminat ă , COflStituie abtere i vinoatUi poate fi
Somat, 6vertîzat, si sanctionat, Conform legislatieî in vigoare si a pezertei hotqrari. ln acast ă
situaţ ieproprietarul (autoritatea locala) va atentiona inca Odata excutantul sa fîflalizeze lucr ările
Ş i sa dé puna documentaţia în vederea recepţiei lucr ărjlor în terrTle1 i de zjle dé la data primirii
Soma ţ ii, iar daca acesta nu se Conformeaza poate fî sanctionatL laca 'Si dupa primirea
sanctiuîÎ executantul nu va reface luGrarile, Primaria va demar poceura de : refacere a
lucrarilor nefînalizare din fondul de garantie ramas la dfspozitje eritru lucrarea ifl cauza.
in peiioada de garan ţie a lucrărilor
Dacă pe parcursul perioadei de ga ranţie se constată c ă Suprafeel afetate de lucrare s e
deterjoreaza, proprietarul va soma executantul ca în termen de
ile d la priîTHrea som ţiei $
aducă trenul la starea initial ă , iar daca acesta nu se COnformeaz, pote fî sPCtiOnat umaq
Ca refacerea suprafe ţelor afectate, sa fie remediate de c ă tre autbr.iate locala pe Che ţtujla
executntului dîn fondui de garan ţie r ă mas la dispoziţie ( 1 00% din şum reţinU ă).
- Ia recpţia fînală a lucrărilor de refacere a domenwluj pubic
În cazul în care Ia recepţia final ă se constata că suprafe ele afetae de lucrar -aU deadat SÎ
,executntul nu le reface nici dupa prinlÎrea somatiei si a sanctjuhjj procentul d 100% dih surŢ a
reţjnută nu se va restitui executantului i va fi utjlîzat de c ătre au.to itate a locala pentru refacera
Suprf ţelOrafectate. ,
Scutjri
- Nu seCOflStitUie fondul de garan ţ je pentru lucr ă rile pe d omenjul ubli şi priVt al muniipiulUl
Tecuci à căror autoritate contractant ă este Consil(ul Local al mun ipiulJi TecUCi.
:Altepzai
- Aizl de execu ţie pentru lucră ri tehllcoedllitare pe domeni u 1 public ş i privatal tflunicipiului
Tecuci se va elibera executantului,be ţleficiarului numal dup ce aestaVa fac dovada achit ă iI

à,

iin scrisoare barcar ă , oCiirce r

sau rumerar ia casieria Prim ă riei a surie se

taxa de ocupare si fondul de garan ţ ie pentru buna execu ţie a lucră rii.
* Cuanturnul fondului de garan ţje poate fi rnodificat de administra ţ ia publică Jocalà prin FCL.
- ln situatia in care a fost eiiberata autorizatia de executie si a fost constituit fondul de garantie
dar Iucrarea nu s-a mai executat, Prirnaria Municipiului Tecuci va restitui in totalitate fondul de
garantie avand la baza procesul verbai de constatare in teren.
- ln cazul in care din rnotive intemeiate executantul nu a demarat Iucrarile in termenul prevazut
in autorizatie, dupa ce în prealabjl a constituit fondul de garantie acest termen poate fî decalat
ş au preiungit, pastrandu-se conditiile pentru care s-a achitat fondul de garantie.
CapitoIul 6 - Procedura privind ob ţ inerea Avizului de execu ţie a Iucră rilor aferente
re ţelelor tehnico-eciilitare în regim cie urgen ţă (avarie), pe domeniul public aI municipiului
Tecuci
ArtG. În cazul unor defecţ iuni accidefltale la re ţ elele tehnico-edjlitare, de ţinătorjj acestora au
obligaţia de a solicita Avizul de exeU ţ ie a lucr ărilor aferente re ţelelor tehnlco-edilitare
pentru Iucr ă ri în regim de urgen ţă(avrie).
Lucrările în regim de Urgen ă seavizeaz ă în baza unei cereri, care se aprob ă în cadrul
Serviciului investitii un urma careja se Olaboreaza un Aviz de execu ţie a lucr ă rilor aferente
re ţelelor tehnico-edllitare pentru lucrri în regim de urgen ţă(avarie)
Pe cerere se vor preciza urm ă toar(
- adresa Ia care se şolicită inte
- zona afectat ă de lucr ă ri(carosa
- caracteristicile zonei (asfalt, be
- suprafa ţa estîmată a fi afectat ă
- numă r de copaci afecta ţ i (daca
aprobarea Biroului/Compartjm(
- durata de execu ţîe a lucr ă rilor;
- data recep ţîei acestora (privjncj
participarea reprezentantului F
- responsabilul lucr ărîi din Parte
• aie acestuia (adresa de domjcj
- responsabilul tehnic cu ececu ţi
- inspectorul de ş antier (cu SDec

il, tnotuar, alee, parcare, spa ţiu verde);
n, balast, pă mânt, dale, pl ăci);
in
u care solicitantul avîzului va Solicit
ste cazul) p
i
a Prim ăriei municipiului Tecucj;
itultJiSpaţ ii
adlerea la
imariei muni
deţi ţă tOrului
u, *rtea de
(cU Specjfic
icara flum ă

Cererea va fi însoti ţă de următoa le docu
• PIan de situa ţie cu SpecificareeX
ctà a loc
la
• Plan de situaţ ie cu SPecijjcarea e ctă a lo
indicatoarelor de circula ţ ie, prcur §i moda
lucru / a podeţelor de trecere;
• Contractl comand ă cu o Ufljtae sp
lizată
marcajelor si a altor elomente COfl
Ctjve
lllU,.,QJcl U

tC.)

ea iniţială a zonelor afectate) cu
ului Tecuci (emitentul avizului);
reţele cu specificarea datelor de ideItifICare
titate, nr. de telefon);
numărului de autorizaţie);
i de autorizaţie).
ente (în copi):
ui unde se intervine
lui şi a modului de pozi ţionare a
tea de împrejmuire şi protecţ ie a zonei de
entru refacerea stratului de asfalt şi
ctate(borduri, parapeti de protectle,

•

• Memoriu tehn jc Cu detaljerea rgaflÎzarii
• Grafic de executie
• Bl/Cl - Responsabil lucrar e;
• Bl/Cl - lnspector de ş antj;

conform grafic de executie

Ce icat unic de înregistrare isocieate.
Covada achit ă rii fondului de garantie, contorm prevederi!or F -lot ă rârii Consiliului Local al
rnunicipiuiui Tecuci privind taxele locale, În vigoare la data solicit ă rii avizului.
Toate lucră rile în regim de urgen ţă vor fi semnalizate de către solicitant conform
legislaţiei ş i a riormelor în vigoare.
Termene de execu ţ ie (cu aducerea zonei afectate la starea îfli ţ ial ă):
- maxim 5 zile lucratoare
Fondul de garantie
Pentru siguranta executiei calitative a refacerilor este necesar a se CQn$titui un fond de garan ţie
pentru sase luni pentru lucră rî executate pe domeniul publîc sau privat al municipiului Tecuci la
reţelele ediiitare
Stabîlirea fondulul de garantîe pentru buna executie a lucrării
Fondul de garantie se stabileste astfel:
- Pentru fiecare metru p ătrat-suprafa ţă de strad ă saU trotuar asfaltat sau betonat afectat de
lucrare, se va re ţine suma de:
- 200 leilmp pentru lucrari la retele cu santurî sapate pe o lungime de pana la50 ml;
- 150 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungîme cuprinsa intre 51 ml si 500
mL;
pentru extjnderile de reţea se vor stabili prin project tronsoane de maxim 500ml care se vor
autoriza si recetlona individual in conditiile prezentelor instructiuni
Pentru fiecare1 metru pătrat-suprafa ţă de strada, trotuar, spatiu verde neameflajat afectat de
lucrare, se va r ţine suma de:
100 leltmppetru lucrari la retele cu santuri sapate pe o Iungime de pana la 50 ml;
50 lei/mp periru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime Cuprinsa intre 51 ml si 00 ml.;
pentru extjndrile de retea se vor stabili prin projec tronsoane de maxim SOOml Care se vor
autoriza si recetiona individual in conditiile prezentalor instructiuni
Pentru fiecare biectiv ce urmeaz ă a se demonta pfltrU ca apoi s ă se remoflteze, se val re ţ ine
uma de 500 ie/bucata (stâlpi, WC-uri ecologice pltforme de gunoi, garduri, etc).
ondul de gara ţ 1îe se calculeaz ă în funcţie de supr$feţele de teren afectate de lucrare prn
i ăsuratori pe ţ lanurile prezentate în vederea obţinrii avizuluî , verifîcate prin deplasare pe
eren a reprezeptantului Primăriei însoţit (dac ă este ecesar) de executantul lucrării.
ondul de garah ţie calculat se va depune de Către eecutant jntr-un cont pUS la dispozjti$ de
rimaria Tecucl pfin scrisoare bancara, ordin de pl$ta, sau în numerar la 0asieria Prjmariei
municipiulj -j-euci, în baza notei de calcul efectuat de serviciul emjtent al avizului de eecutîe.
beblocarea fondului de garantie pentru buna exCUtle a lucraril
Fondul de garntiG se va restjtui executantului in b za solicitarii scrise de catre acesta dupa
um urmeaza:
100% c1j,- suma re ţinută se va restitui dupa închejerea procesului verbal de recepţ ie fjn ă l ă a
lucrărilor de refcere a domeniului public
Fondul de ga raflţie ramas la dispozitie poate fi deblocat Ş Î utilizat de Către proprietar (Prim ăria
TUflCPiUluj TeUCi),îfl vederea refacerii lucr ă rilor necorespunzatoare în urrllatoarele situia ţ li:
ă )termenul pre/azutînaviz a expirat iar firma executaflt ă nu afinalizat iucr ările prevazut
) în perioada e garan ţie a lucrarilor suprafelel e afectate de lucrare se d e gradeazâ datorit ă
xecuţiei necorSpUflZatOare iar fîrma executant ă ui le readuce la starea ji ţială în termenul
tabilit.

Deb!oc;aieafondLui de arane rarnas !a ds.pozitie peritru utiiizarea iu r eacerea ucrariior
necorespunzatoare se face de catre Primarie in baza Notei de constatare a fata I000ILJI, urmata
de o evaluare a lucrari!or si refacerea cu o firma de speciaiitate, care trebuie sa fie atestata
pentru !ucrari de intretinere si reparatii drurnuri si constructii aferente !or
Un exernplar din situaia de iucr ă ri se va transmite ş i executantului initial a !ucrarjj

Modalitatea de deblocare si utilizare a fofldUlUÎ de garanţie de că tre Prîmaria TeCLJCÎ
:

la terminarea lucr ărilor

ln cazul în care se constat ă că executantul nu demareaza procedura.de încheiere a procesului
verbal de receptie la terminarea lucr ă rilor în termenul prevazut în aviz pentru lucr ă ri subterane
pe domeniul public Şi privat al municipiului tecuci executate la re ţelele edilitare, se consider ă că
lucrarea este neterminat ă , constituie abatere si vinovatul poate fi somat ,avertizat ,sî sanctionat,
conform legislatiei in vigoare si a prezentei hotarari. ln aceast ă ş ituaţie proprietaruj (autQritatea
locala) va atentjona inca ociata executantul $a finalizeze lucr ă rile ş i sa depuna d o Umefltaţia în
vederea recep ţ iei Jucr ă rilor în termen de 5 zile de la data primirii soma ţiei , lar daca acesta nu se
conformeaza poate fi sanctjont. Daca si dua primirea sanctiunii executantul nu va reface
lucrarile, Primaria va demara pi7ocedura de refacere a lucrarilor nefinalizare din fondul de
garantie: ramas la dispozitie peiitrU lu.crarea In cauza.

in perioada de garaflţ ie a lucră rilor
Dac ă pé, parcursul perioadei dé, garan ţ ie se ¶onstat ă că suprafeţele afectate de lucrre se
deterjo.raza, proprietarul va soma executanul ca în termen de 5 zilede la primireasoma ţiei s ă
aduc ă trenul la stafea initial ă , iar daca aceta nu se conformeaza,poate fi sancjat urmand
.ca refacrea suprafe ţeior afectate, sa fie renediate de c ătre autoritatea locala pe eitàiala
executatitului din fondui de garn ţie ră mas l dispoziţie (100% din suma re ţlnut ă)

-la rece ţia finală à lucră rijorde refacere a domeniului public
În cazui îfl care la rcepţia finaI se constat c ă suprafeţele afectate de lucrare s-al degradat si
executahtul nu le rface nicj dupa primirea smatiei si a sanctlunii,procentul de l00% dn suma
re ţ inut ă u se va rStituî execu:afltUlui ce vafi utîlizat de c ătre autoritatea locala pertrU efacere,
Alte prCiZari
- AvIzl de execU e a Jucră rlJor aferetere ţelelor tehnico-edilitare în regîm d ureflţă
(avarjj)se va elib a executanului/beneficirului numai după ce acesta va face dc , acla achit ă rii
(e
prjn scriOare
banc ră , ordin d plat ă Sau nUmerar la casieria Prim ăriei a sumei ce
s
fOfldl d D garan ţie l Bfltru buna execu ţ ie a lU3fă Fii.
- Cuanti.mUl fond ii de garaflie poate fi mpdificat de admînistraţ ia publică local ă rin {C.L.

CapitollJ7- Avi

l pentru rootrictionareà, circula ţiei

:uJul de
Art. 7. ţ n Situa ţ iile i care se iflPUne re5tri ţiOflarea clrcula ţiei rutiere, solicitaflt u l
Cuţ ie a
tehnico-edilitare
sau
a
Avizuluj
d
ţejr
execu ţie a lucră r r afererte re
aţ
(avarii),
are
ia de a
)bli
Jucrarilor aferent reţelelor thflicoedjlJ1are în regim de. urgen ţă
rilo legale în
$Olicjta avizul Ser iului poliţ ii Rutiere a ţiţiunicipiului Tecucî, conform
Vigoare,îfl baza a

Ului emis ce Prim ă ria ţiunicipiului Tecuci,

Capto1u1 8 Condi ţii generale de lucru ş i refacere a zonelor afectate
Art 8.1 Avjzul de execu ţîe a lucr ă rilor aferente re ţeielor tehnico-edilitare se ţjne la locul
unde se execut ă lucrarea ş i se va prezenta agen ţilor care vor verifica aceste lucr ă ri.
Reprezentan ţ ii prim ă riei municipiului Tecuci vor fî stabili ţi prin Dispoziţia Primarului.
Art. 8.2 Materialul care va fi utilizat pentru umpiuturi va fi depozltat in saci iar betonul pe folie de
plastic sau alte materiale în asa fel încât s ă nu rnurdareasca domeniul public sau sa nu
îngreuneze circulalia pietonilor, a autovehiculelor ş i scurgerea apelor pluviale.

C)

Art. 8.3 Conductele vor fi acoperite cu respectarea condi ţiilor impuse atât prin proiect cât ş i prin
Avizul cie execu ţie a lucrărilor aferente re ţelelor tehnico-edilitare, restul de umpliJtur ă , în
funcţ ie de adâncimea gropii, se va executa din balast în straturi de 15 - 20 de cm, compactate
succesiv cu placa vibrocompactoare.
Art. 8.4 Materjalul rezultat dîn s ăpături nu se va folosi pentru umpluturi, acesta va fi înc ă rcat
djrect în mijloace de transport şi transportat la Depozitul de de şeuri al municipiuluj Tecuci de
către °pera ţorul de salubritate djn municipiu, depozitarea acestuia în zona aferent ă lucrârilor
fiind interzis ă
A,rt. 8.5 Ţ 3vSă rile se vor executa în dou ă etape, asigurându-se buna c1ef ăŞ Urare a
circula ţ iei.
Art. 8.6 Spa ţiile ,erzi se vor reface în întregime, cu iarb ă sau gard viu dup ă caz, p ă mantul va fi
bine compactat. Bolovanii rezulta ţi din sâpâturâ se vor transporta la Depozitul de deş euri al
muflicipiului TecCi de către operatorul cie salubritate dîn municipiu.
A,rt. 8.7 ordUfl afectate vor fi refacute în mod corespu ţ izător prin montarea ace ş td.ra la loc
sau montarea ur borduri noi dac ă cele vechi au fost deteriorate.
Art. 8.8. Marcaje rutiere cleteriorate vor fi ref ăcute.
Art. 8.9 în zon lucr ărilor se vor p ăstra în starea ini ţială semnele geodezice, în caz ccntrar se
vor reface priri gra beneficiaruluî lucr ării.
Art. 8.10 -ritulir il avizului răspunde de refacerea eventualelor re ţele subterane care pot fi
ul execuţiei, corelat cu avizele cle coexisten ţă .
deteriorate în
area lucrărilor, terenurîle ocupate temporar vor fi aduse la starea lor inilialâ.
Art. 8. 1 1 La ter
Art. 8.12ste jnerzisă începerea lucrărilor fără a fi montate îndicatoare de dirijare a oircula ţieî
conform planulji inexat la cererea de solicjtare a avizului de execu ţie a lucrărilor de jterven ţii.
Art. 8.13ste obiigatorie semnalizarea pe timp de noapte a zonei de lucru astfel înoât s ă fie
vizjbil de la cel ţ ţ1fl 150 m.
Ait. 8.14 Toatel1cr ările vor fi semnalizate conform legisla ţiei şi normelor în Vigoare,prifl grija
.ilui.
beneficiarulul a
Art. 8.16 Mun
rii care execut ă lucrarea vor purta obligatoriu veste reflectorizant, vor fi
instruiţ i Privind .T.S.M. si P.S.I. prin grija executantului, acesta fjind responsabil n cazul
oricaror evenj,.ii ite privind execuţia lucrării.
Art. 8.16 1.a 1 rninarea lucrărilor, zona se recI ă circulaţiei la starea ini ţială , dup ă âe a fost
curaţată Şi Snl
cu utilaj specializat, dac ă este cazul.
ie; efal
Art.8.17
execu ţ

straturilor suport pentru asfalt se vor realiza: conform Aj

Pecepia iucr ă rilor privind aduccea

e
renuiui at ctat
ucr
ă ri !a Sarea

n iţ a ă
Art. 9. l Beneficiarul lucr ă rilor are ob!iga ţia să asigure Recep ţ ia lucră rilor privind aducerea
terenului afectat de Iucr ă ri la starea ini ţial ă atunci când toate lucr ă rile sunt terminate dar nu mai
tarziu de data stabi!it ă în Avizul de execu ţie a lucr ă rjlor aferente re ţ elelor tehnico-edilitare,
comisia de recepţ ie a lucră rilor privind aducerea terenului la starea ifli ţ ială .â
Art. 9.2 Comisia de recep ţie
Pentru lucră rile aferente re ţelelor tehnîco.edilitare pentru care a fost emis aviz de
execuţie a lucră rilor aferente re ţelelor tehnico-edilitare, comisia de recepţie este format ă
din:
executantul lucrarilor aferente lucrarjlor tehnico - edllitare;
- reprezentantul Prim ăriei municipiului Tecuci, emitent al avizului, numit prin
dispoziţia Primarului municipiului Tecuci;
- reprezentantul administratorului/proprjetarului re ţelei tehnico-edilitare aferente;

Comisia de recep ţie a lucrărilor executate În regim de avarie va fi alcatuit ă din
- reprezentantul Prim ăriei municiplului Tecuci, emitent al avizului, stabili ţ prin dispoziţia
Primarului municipiului Tecuci;
- reprezentantul administratorului/ de ţinătorului de re ţ ea pe cre s-au executat lucră ri,
Art. 9,3 Procesul verbal de recep ţie privind aducerea terenului la starea iniţial ă Va Ti înso ţ it de:
- actele de calitate privind refacerea domefliului public afectat de lucr ă ri,:
respectiv grade de compactare, certjflca ţe de calitate pentru rnaterialele puse
în operă (aferente str ăzii,aleii, spa ţiului verde, parc ă rî, etc);
• poze care s ă ateste refacerea ş i modul de refacere
Cu
- planul
de
situaţie
transversal
traseul
§1
profllul
scris
cât
retelelor/racordurilor/bran şamentelor executae atât în format
ş i pe
suport magnetic.
Procesul verbal de recep ţie prîvind aducerea terenuluil la starea ini ţial ă va fi depus de
către reprezentan ţii Primăriei municipiuiui Tecuci, nomjnaliz ţl prin Dispozjţi Prlmarului, în
termen de 3 zile de la data recep ţiei (menţionată în avizul de executie)
fost prezentat ă recepţ ia spre
Pentru lucrările pentru care, în termen de 3 zile nu
avizare se va prezenta, prin grija persoanei responsabjle cu emiterea avizuluj, nformare scris ă
privind stadiul execut ărîi lucrărilor, însoţită de poze edificatoar , documente Tnifltate prin Not ă
intern ă.
Procesul verbal de recep ţie privind aducerea la starea ini ţială nu ţlne loc d proces
verbal de recepţie la terminarea lucr ărilor.
t..a 6 (ase) lunj de la constituirea fondului de garantle
va coflvoca rece1ptia finala de
aducere a dorneniului public la starea initjala, de catre executarf1tul lucrarilor.
i
f>
Din comisia de receptie vor face parte:
- un reprezentant de la Serviciul admjni strarea iomeniului public si prlvat numit
prin dispozitia Prirnarului
- un reprezentant de la Serviciul lnves ţ ii numit prin dispozitia primarului
- executantul lucrarilor aferente lucrarilor tehni° edilitare
Se va intocmi oblîgatoriu proces verbal de recepti e finap a refacerjj domefliului Public in
patru exemplare din care:
-un exemplar la executant
-un exemplar la Serviciul administrarea domeniului Public ri prit

-un eempiar la Serviciui lnvestitii
-un exernilar la Serviciul buget- contabilitate pentw deb)ocarea fondului de garantie.
Capitolul 12. Sanc ţiuni
Art. 12.1 Executarea de Iucră rj pe domenjul public al muncipiului Tecuci fă ră Aviz de execu ţie a
lucrarilor aferente re ţelelor tehnico-edilitare eliberat de Prim ă ria muncipiului Tecuci sau cu
nerespectarea condi ţiilor stabilite prin Avizul de execu ţie a Iucră rilor aferente re ţelelor
tehnico-edilitare, constituie contraven ţie ş i se sancţionează astfel:
a) nerespectarea Acordului emis de Prim ă ria MuniCipiUlUi Tecuci de către
deţin ătorul Autoriza ţiei de construire privind traseul lucr ă rilor subterane, la sol ş i aeriene
în zona domeniului public respectiv a str ăzilor, parcă rilor, aleilor, trotuarelor, spa ţiilor
verzi se sancţionează cu amend ă de la 1500 Iei la 2500 lei pentru persoane juridice şi de la
800 lei la 1600 lei pentru persoanele fizice.
b) nerespectarea condiţiilor cuprinse în Avizul de execu ţ ie a lucrărilor aferente
reţelelor tehnico-edilitare ş i a cotelor din documenta ţie în zona străziior, parc ărilor,
aleilor, trotuarelor, spatiilor verzi se sanctioneaza cu amend ă de la 1500 lei Ia 2500 lei
pentru persoane juridice şi de la 800 lei la 1 600 lei pentru persoanele fizice.
c) neanunţarea la Primă ria Municipiului Tecuci a interven ţiilor în urma avariilor sau
deranjamentelorapărute la reţelele tehnico-edHitare se sancţ ioeaz ă cu amendă de la 1500
lei la 2500 Iei pentru persoane juridice şi de la 800 Iei la 1600 lei petrU persoanele fizice.
d) nesemnalizarea sau semnajizarea necorespunz ătoare ă punctelor de lucru ce
afectează trotuarele şi/sau partea carosabiJă a drumurilor car poate duce la producerea
de accidente de circulaţie se sancţionează cu amendă de la1500 lei la 2500 lei pentru
persoane juridice şi de la 600 lei la 1200 Iei pentru persoanele fizice.
e) interven ţiile şi executarea de săpături în Zona $ răzilor, parcărilor, aleilor,
trotuarelor, spaţiilor verzi fără Aviz de execuţie a lucră rilor aferente re ţelelor tehnicoedilitare, se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei pe ItrU persoane juridice şi de la
800 lei Ia 1600 lei pentru persoanele fizice.
Artl 22 Verificarea respect ării condiţiilor stabilite priri Avi
aferente reţelelor teh nico-edi litare, constatarea contraven ţ iilor şi
sarcina persoanelor împuternicite prin dispozi ţia Prîmaruluî munic

de execu ţie a lucrărilor
icarea sancţiunilor cade în
lui Tecuci.

Art. 12.3 Agenţii constatatori vor întocmi procese verbale de constatare şî sancţionare a
contravenţiei în condiţiile Jegii Procesul verbal de coristatare ş i sancţionare a contraven ţiei
constituie titlu executoriu în baza c ăreia se va proceda la încasaiea contravalorii amenzii priri
serviciile specializate ale Prim ărieî municipiului Tecuci.
Capitolul 13. Dispozitii finale
Art. 13.1 Având în vedere Normativul C16-84 pentru realizarea p
construcţii şi instalaţii şi STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucr ă ri
bituminoase cilindrate executate la cald, conform c ă ruiaa ş terner
în perioada m artie-octom brie, Ia temperaturi atmosferice de pes
uscat, pe timpul sezonului rece, respectiv in perioada 0111 - i
execuţie a lucrărilor aforente re ţelelor tehnico-edilitare, Se f4

timp frlguros a Iucr ă rilor de
de drumuri Îmbrăcăminţi
i mixturilor asfaltice se face
1 Oé C, în condi ţii de timp
.03, emiterea Avizului de
tricţionează în func ţie de

condiie rveecrologice eistente, precurn i ce natura .rcsabiiului pe care se ircrvine,
respectiv acesta va putea con ţ ine condi ţii suplirnerrtare, curn ar fi:

= pentru lucrârîle efectuate în perioada 0111 - 15.03, readucerea provizorie a carosabilului la
starea ini ţial ă prin turnare de beton asfaltic la rece.
Art. 13.2 Pe str ăzile, trotuarele, parc ă rile ş i celelalte spa ţii publice nou modernizate, pe care pe
perioada garan ţiei se elibereaz ă Aviz de execu ţie a lucră rilor aferente re ţelelor tehnicoedilitare, refacerea sistemuiui rutier, a parc ărilor, a trotuarelor ş i spaţiilor verzi va fi executat ă de
că tre constructorul care asigur ă garanţia de bun ă execu ţie a lucrărilor de modernizare a str ăzii,
pe cheltuiala beneficjarului avjzului, abordand solutij tehnice astfel incat impactul asupra
investi ţiei aflate în garan ţie să fie minim.( subtraversarj, •refacere integrala etc.)
.
Capitolul 14. Modele de cereri
Prin prezentul Regulament se stabilesc si modele de cereri utilizate, respectiv:
Model de cerere pentru ob ţinerea Acordului în caiitate de administrator al
domenîului publjc;
Model de cerere pentru ob ţinerea Avizului de execu ţie a lucră rilor afereflte
reţelelor tehnico-edilitare solicitant persoan ă fizică autorizata;
* Model de cerere pentru ob ţinerea Avizului de execu ţie a lucră rilor aferente
reţelelor tehnico-eclilltare - solicitant persoan ă juridică autorizata;
- Model de cerere pentru obtinerea Avizuiui de execu ţie a lucrărilor aferente
reţelelor tehnico-edilitare în regim de urgen ţă (avarii);
- Model de cerere de Prelungire al avizului de execu ţie a lucră rilor afereflte
reţelelor tehnîco-ediiltare;
- Model de Proces verbal de recep ţie privind aducerea la starea ini ţ il ă a
zonelor afectate de lucrări.
Modelele de cereri fac parte lntegrant ă din prezentul Regulament.
Legislaţia care a stat la baza întocmirii prezentului Regulament
1 .Legea nr. 215/2001 a administra ţiei publice locale(republicat ă);
2.Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit ăţi publice cu• modific ările şi complet ă rile
ulterioare;
3. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public ă şi regimuljuridîc al acesteia cu modifjc ă ril şi
completă rile ulterioare;
4. Qrdonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
5. Legea 50/1991 privind autorizarea execut ării ţucrărilor de construcţii cu modificările şi
completările ulterioare;
6. Legea 10/1995 prîvind Calîtatea în construc ţii cu modificările şi completările ulterioare;
7 Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucr ărilor de construcţii şi lflstala ţ ii şi
STAS-Ul SR 174-2/1997 privind Iucr ările de drumuri lmbr ă căminţi bitumînoase cilindrate
exect.itate la cald;
8. RGLEMENTAREA TEHNICĂ din 15 februarie 2005, normatîve pentru între ţinerea şi
repararea str ăzilor, indicativ N E033-04(revizuire C270-1 99 1);
DlN nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectara şi
9
realjzarea str ăzilor în localităţile urbane;
1O.S1AS 10144/1-90- Str ă zi- Profiluri transversale-Prescrip ţii de proiectare;
11 IAS 10144/3-91-.Străzi-Elemente geometrice-Prescrip ţii de proiectare;.
12.SIAS 10473/1-87-Straturi din agregate naturale sau p ământuri stabilizate cu cimeflt;
13. STAS 6400-84-Straturi de bază şi de fundaţie;
14. qR797O-Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald (ABI; A2);
15. SR 174-1; SR 174-2 - lmbr ăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald

C ĂTRE
PRIMĂ RIA MUNICIPIULU1 TECUCI

Subsemnatul(a).... ........ ............... .................. .................................... ......domiciliat
in ............. .... ....... .. ...... ..strada. ..... .............................................
Nr ..... ...bl .......... sc ......... ..ap ..... . .... .telefon ..... . ...................... ............... ........
Reprezentant lega.l al 30.. ............................................. .... ........... ..cu sediul in
........... .......... strada................................ Nr ... .....bI ..... sc... .ap........
telefon. ...... ............. ......

Prin prezenta v ă rog s ă-mi eliberaţi acordul
pentru

în vederea ob ţinerii Autoriza ţiei de construire
Iucrarea

Strada................... .. ................. ..nr........ ........................ ... ............... .......

Anexez cererii urm ătoarele documente:
- Certificatul de Urbanism;
- Plan de situaţie cu identificarea traseului re ţelei pe domeniul public pentru care se solîcit ă
acordul;
- Plan de încadrare în zon ă
- Bl/Cl al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestula
- Certificatul unic de înregistrare (persoan ă juri.dică);
- Grafic de executie
•
- Memoriu tehnic cu indicarea obligatorie a suprafetelor afectate pe categorii
- Dovada achit ării taxei pentru emiterea Acordului conform prevederilor Hot ărârii Consjljului
Local al municipiului Tecuci privind taxele locale, în vigoare la data soliclt ării acordului.

Ţecucj
Data:

Semnătura şi ştampila

CEREI
PENTRU EM(TEREA AV$ZULU( DE EXECU Ţ IE A LUCRĂ R(LOR AFERENTE RE ŢELELOR
TEHNtCO-EDILJTARE REALIZATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TECUCI

Subsemnatul. ....... . .............. ... ... . .................. . ........... .. .... domiciliat ... . ............. ...
str. ................... . ......... ...nr ..... bl ...... sc.. ..ap.....te ă ....................legitimat cu C.l.
seria ....... .nr ... . ........ . ...... CNP... .......... . ... ...................... . ........... ....
prin prezenta solicit eliberarea Avizului d.e execuţie a lucră rilor aferente
reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul pubiic al municipiuluî Tecucî
pe strada ............................................... . ...................... pentru executarea lucr ărilor
de .......... . ....................... ... ................................. conform Autoriza ţiei de Construire
nr.............. din ............ ................
Lucrarea va fi executat ă de
..................................................................................

Zona
afectată de
lucrări

Data
Data
pe care se începerii refacerii
intervine
lucrărilor provizorii

Caracteristi- Suprafaţa

cite zonei
afectate

Data termin ării
Iucrării (şi
aducerea
zonei afectate
la starea
iniţială)

Data
recepţiei
lucrărilor
de
aducere a
terenului
lastarea
iniţială

CAROSABIL
TROţUAR,
ALEI
PIETONALE,
PARCARE
SPAŢI1
ERZI

.

TOTAL

.

.

Nr.copaci afecta ţi(necesar a fi tăiaţi) ........... ................. . ................................... .............
RESPONSABILUL LUCRARII (punctului de lucru ) ....................................................
ADRESA........................................................................................................................
ACT DE IDENTITATE :B.1/C.l.................seria . ...........................nr...............................
Eliberat de poli ţia ....................................................................
ANGAJATAL .... . ..... . ....... ..... ...................................... . ........... . ... ..................................
RESP. TEHNIC CU EXEC .......................... ............. ........ Aut. nr ............................... ..
INSPECTOR DE ŞANTIER. .. .......................... . ............. ...... Aut. nr ... . .............. ..............
.:

Refacerea zonei afectat ă de lucră ri se va face astfel
Carosabilui :pam ă nt Ibalast compactat lpiatră / /beton/asfait
Trotuare: pamânt /balast compactat Ipiatră / daie /beton/asfalt ..........
Spaţ ii verzi : pamânt/iarb ă/fiori/copaci /pom i fructiferi/ .... ... ...... .............
NOTA:
1. Beneficiarul (prin executantul lucr ă rilor) raspunde de refacerea eventualelor re ţele
subterane pe care le deterioreaz ă în timpul execuţiei.
2. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realizâ dup ă cum urmeaz ă :

(

.

3. Spa ţ iile verzi se vor reface în întregime
•
4. Marcaiele rutjere se vor reface in totalitatea lor.
5. Bordrile afectate vor fi refacute în mod corespunz ător prin montarea acestora la loc sau
montare unor borduri noi dac ă cele vechi au fost deteriorate.

AIEXEZ IJRMĂ
TOARELE DOCUMENTE (în copie):
• AutfiZa ţie de Construire Nr ....... .........din ....... .... . ......... ......
• Cefjtiflcat de Urbanism nr ................. dîn. ...... ....... ...... ...........
• plai de situatie sc:1: 500; vizat pentru neschimbare conform Autoriza ţieî de construire
• Pian de situa ţ ie ( cu specificarea exact ă a locului ş i a modului de pozi ţionare a
indiCatoarelor cJe circulaţie, precum şi modalîtatea de împrejmuire şi protecţie a zonei de
IucU / a pode ţelor de trecere, dac ă esto cazul);
• pOfilUI transversal şi Iongitudinal;
• MeOriu tehnic cu detaiierea organizarii executiei conform grafic de executie
• (3rflC cle executie
• CoI1traCt/ comand ă cu o unitate specializat ă pentru refacerea stratului de asfalt şi a
macajelor ş i a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeti de protectie,
indiCatoare de circulatie, etc.);
tenefiCiar al Autoriza ţiei de construîre;
• Bl/
• BI/(Ţ l - Responsabil lucrare;
• Bl/Cl - lnspector de santier;
• Cefitiflcat unic de înregistrare (societate);
• Qoada achită rii fondului de garantie , conform prevederilor Hot ă rârii Consiliului Local al
mliPicipiului TeCUci privind taxele locale, in vigoare la data solicitarii avizuluî
Tecuci, la data de:

SEMNĂTURA /ŞTAMPILA

CERERE
PENTRU PRELUNGIREA AVIZULUI DE EXECU ŢIE A LUCRĂR ă LOR AFERENTE
REŢ ELELOR TEHNICO-EDILITARE REALIZATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNJCIPIULUI
TECUCI

Societatea/Subsemnatul
înmatriculată la O.R.C. sub

/ ...... .... . /.................. având

bl ........ sc....... ap ...... tel ........................... reprezentat ă
prin .............................. domiciljat în ......................... str ......... .......... Nr .... ..având Cl
seria... ..... nr ............... .... CNP ...... . ...... . ..... . ......... .. ...... prin prezenta soljcit
prelungirea AVJZULUI DE EXECU ŢIE A LUCRARILOR AFERENTE
RE ŢEL.ELOR TEHNICO-EDJLITARE nr
/
(anexat la
ptezenta cerere) pe strada ...............................................................................
pentru executarea lucr ărilor de ................ . ............... ........... . ................ conform
Autorizaţiei de Construire nr.. ........ . ........ .. .... dîn ...... . ... . ... ...
Menţionez că solîcit prelungirea avizuiui pentru urm ătoarele motive:

NOUL GRAFJC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR VA Fl:
DATA DE CONTINUARE A LUCRĂRILOR:de la ..............................................................
DATA REFACERII PROVIZORII A CAROSAILULUI . ......................................................
DATA REFACERII PROVIZORII A TROTUARULtJI . .........................................................
DATA REFACERII PROVIZORII A SPAŢIILOR VERZI . .. ... ................................................
DATA TERMIN ĂRH LUCRĂRII(Ş l ADUCEREA ZONEI AFECTATE LA STAREA
INIŢIALĂ)...... .... . ..... ... ........................... ........... ...................................................................
DATA RECEPŢIEI LUCRĂRILoR DE ADUCEREA ZONEI AFECTATE LA STAREA
INIŢIALĂ . ................... . ..... . ........................................ .... ........... . ...... . ..... . ............. ......... ........
Tecuci, la data de:

SEMNĂTURA /ŞTAMPILA

APROBAT
Prim ă ria municipiuui Tecuci
CERERE
Pentru emiterea Avizului de executie a lucrarilor aferente re ţelelor tehnico-edilitare în
regim de urgen ţă (avarie), pe domeniul public al municipiului Oradea

Societatea
reprezentat ă
prin .............. . ... ............. domiciliat ...................... str ...................... ....Nr ......... având 01
seria........nr ............... .... CNP .......... ... ... ... ....... .... prin prezenta soiicit elîberarea
Avizului de execu ţie a lucră rîlor aferente re ţeleior tehnico-edilitare în regim
de urgen ţă(avarie) pe strada ....... .......................................... .., pentru executarea
lucră rilor de
Menlionez că solicit prezentul aviz pentru urmâtoarele motîve ..

ZONA AFECTATĂ DE
•DESFACEREA DE PAVAJ
CAROSABIL

CARACTERISTICIL.E
ZONEI AFECTATE

TROTUAR

SUPRAFAŢA PE CARE
SE INTERVINE

•

SPAŢ1IVRZ1
TOTAL

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Nr.copaci afectaţi(necesar a fi tăiaţi ) ............................................................................
DATA INCEPERII LUCRĂRILOR• ...... ... ... . ............................................................... ......
DATA REFACERII PROVIZORII A CAROSABILULUI ..................................................
DATA REFACERII PROVIZORII A TROTUARULUI .....................................................
DATA REFACERII PROVIZORII A SPA ŢIILOR VERZl ................................................
DATA TERMINĂRII LUCRĂRILOR DE ADUCERE A TERENULUI LA STAREA
INITIALA . .............................. . ........................ . ............................... ...............................
DATA RECEP ŢIONĂRII LUCRĂRILOR DE ADUCERE A TERENULUI LA STAREA
INITIALA ..... ............. . ......... .............................................................................................
RESPONSABILUL LUCRARII (punctului de lucru )... .................................. .......... ......
ADRESA. .. .............. ...................................... .............................. ....................................
ACT DE IDENTITATE :B.1/C.l.................seria............................nr...............................

.
Ebeat de poa
ANGAJAT AL
RESP. TEF-INIC CU EXEC . ...............................................Aut. nr ........ ........ .................
INSPECTOR E)E ŞANTIER ...... ..... . ...... . ... ......... . ..... ......... ...Aut. nr.... .... ....... .............. ...
Refacerea zonei afectată de Iucră ri se va face astfel
Carosabilul :pamânt Ibalast compactat /piatr ă / /beton/asfalt ..............
Trotuare: pamânt /balast compactat /piatr ă / dale /beton/asfalt ..........
Spaţii verzi: pamânt/iarb ă/flori/copaci /pomi fructiferi/ ............ .............
NOTA:

1. Beneficiarul (prin executantul lucr ă rilor) raspunde de refacerea eventualelor re ţele
subterane pe care le deteriorează în timpul execu ţ iei.
•
2. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza dup ă cum urmeaz ă :

.

3. Spaţiile verzi se vor reface în Tntregime
4. Bordurile afectate vor fi rafacute în mod corespumzător prin montarea acestora la loc sau
montarea unor borduri noi dac ă cele vechi au fost deeriorate.
5. Marcajele rutiere afe.ctate se vor reface in totalitate lor.
6. Toate lucră rile în regîm de urgen ţă vor fi semnalizte de către solicitant conform legisla ţiei şi
a normelor în vigoare
ANEXEZ URMĂTOAREIE DOCUMENTE:
• Plan de situaţie cu specificarea exactă a locului unde se intervine
• Ptan de situaţie cu specificarea exact ă a locului §i a modului de poziţîonare a
îndicatoarelor de circulaţ ie, precum şi modaljtatea de împrejmuire şi protecţie a zonei de
lucru / a podeţelor de trecere;
• Toate lucrările în regim de urgen ţă vor fi semn lizate de către solicitant conform legislaţiei
şi a normelor în vigoare;
• Contracti comand ă cu o unitate specializat ă perl ru refacerea stratului de asfalt şi a
marcajelor, dacă este cazul;
• Bt/Cl - Responsabil lucrare;
• Bl/Cl - lnspector de şantier;
• Certificat unic de înregistrare (societate);
• Dovada achitării fondului de garantie , corfrrr prevederilor Hot ărârii Consiliului Local al
municipiului Tecuci privind •taxele locale, în vjgore la data solicit ării avizului.

Tecuci, data

SEMNĂTURA /ŞTAMPILA

PROCES-VERBAL DE RECEPjE LA TERNAREA LIJCR Ă RILOR
privind ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INI ŢIALA
Nr.... ........ ...... din .....................
PrivindIucrarea ...............................................................................................................
executată
in
baza
de
Autorizaţiet
nr.
beneficiar
Construtre
............. ... ....... ...........respectiv în baza Avizului de execu ţie a lucră rilor aferente re ţelelor tehnicoedilitare realizate pe domeniul public al municipiului Tecucj nr ............ ...........
L.ucrarea a fost executat ă în municipiul Tecuci, strada.......................nr
de către
Îri prezen ţa:
1................ .............. . ............... în calitate de beneficiar al AviZUlui de executie a lucrarilor aferente
reţelelor tehnico-edilitare
2. .............................................. în calitate de reprezentant al prim ă riei municipiului Tecuci
3 ................................. ........... ...în calitate de reprezentant al administratowlui/proprietarului re ţelei
tehnico-edilitare aferente
A.0 mai particîpat la recepţîe în calitate de invitaţi:
4. ........ .. ..... ...... ........... ........... . ........ ......... în calitate de reprezentant al executantului.
5 .............. . ...... . ... . .................................. ..în calitate de reprzertant al proiectantului.
În urma verificării la ampiasamentul lucrăii, se constat ă urmatoarele:

în urma celor constatate se propune:

Garantia de bun ă execu ţie a lucrărilor aferente reţelelor tehni 0- edilitare realizate pe domeniul public al
municîpiului Tecuci este de şase luni, perioad ă îri care titularul avizului are obliga ţia de a asigura
remedierea oric ărui viciu apărut pe domeniul public al muriCiPiUlUi Tecuci, respectiv surp ări, cedări,
văluriri, etc. aferente. . .
Prezentul procesverbal, a fost încheiat ast ăzi .......................................................
În .......exemplare.

2— ...... ...................................... ...... .. ............
3...........................................................
I nvitaţi
4.........................................................
$........ .......... . ................... ... ...............

PROCES-VERAL DE RECEP ŢIE FINALA A LUCR ĂRILOR
privind ADUCEREA TFRENUL.U1 LA STAREA INIŢIALA
Nr. ...... ........... din .....................
PrivindIucrarea ...................................................................................................................
executat ă
în
baza •
Autoriza ţiei
de ; Construire
nr.
............... ........ beneficiar
.............. .................... respectiv în baza Avizului de execu ţie a lucră ritor aferente re ţelelor tehnicoedilitare realizate pe domeniul pubtic al municipiului Tecuci nr... ............ ........
Lucrarea a fost executat ă în municipiut Tecuci, strada ...... ................. nr
de către
în prezenţa:
- 1 -un reprezentant de la Serviciut administrarea domeniului public si privat
numit prin dispozitia Primaruiui
- 2-un reprezentant de la Servîciul lnvestitii numit prin dispozitia Primarului
- 3-executantul lucrarilor aferente lucrarilor tehnico- edilitare
Au mai participat la recep ţie în calitate de invitaţi:
4 .................................. . .......................... în calitate de reprezentant al proiectantului.
În urma verific ă rii la amplasamentul tucr ării, se constată urmatoarele:

În urma celor constatate se propune:

Prezentul proces-verbal, a fost încheiat ast ăzi
în ..... ..exemplare.

1....................................................................
2 ....................................................................
3.........................................................
l nvitaţi
4.........................................................

