
ROMietNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOTĂ RÂRE NR. 
Din 	  

Privind: aprobarea " Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico - edilitare care se 

execută  pe domeniul public/privat al municipiului Tecud" 

Initiator: Lucian-Grigore COSTIN, primarul Municipiului T2cuci, jud. Galati; 

Număr de Tnregistrare şi data depunerii proiectului /6 0  

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, Intrunit 1n şedintă  ordinară, 1n data de 

Având in vedere: 

- Referat de aprobare a initiatorului, Inregistrată  sub nr. 58941 din 15.11.2021; 

Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Investitii, Inregistrat sub nr. 58942 din 15.11.2021; 

- avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 4, 5; 

Minuta dezbaterii publice din 01.11.2021, Tnregistrată  sub nr. 56975 din 02.11.2021; 

- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de constructii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea 10 din 1995 privind calitatea in constructii; 

- O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, aprobată  pin legea nr.82/1998; 

- O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice; 

- Legea 123/2012 Legea energiei electrice şi a gazelor naturale; 

- Ordinul A.N.R.E. nr.5/2009 privind aprobarea normelor tehnice privind proiectarea executarea şi 

exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale; 

- Ordinul comun al Ministerului de Interne şi Ministerul Transporturilor nr. 1112/411/2000 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.93/2016 pentru modificarea art.33 alin.(2) din O.U.G. nr. 195/2002 privind siguranta 

circulatiei pe infrastructura rutieră; 

- O.U.G. nr.22/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea 

sigurantei circulatiei pe infrastructura rutieră  

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Legea 52/2003 privind transparenta decizională in administratia publică  locală; 

- art. 129 alin.2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

- art.139 alin. 1 şi alin. 3 lit. a) coroborat cu art.5 lit. cc) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- art. 196 alin.1 lit. a) coroborat cu art.5 lit. cc) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
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HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă " Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico - edilitare care se execută 
pe domeniul public/privat al municipiului Tecuci" conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusă la Indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci prin Direcţia 
General Economică, Serviciul investiţii, Birou Administrare şi Direcţia Arhitect Şef Incepând cu 
01.12.2021. 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Secretarului Municipiului Tecuci. 

Contrasemnează pentru legalitate 

Preşedin 	 SECRETAR GENERAL AL UA 

Ursulic 	 Municipiul Tecuci 

jr. Borşan George Lgiciay 
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Anexa la HCL  I57 iti  

REGULAMENT 

PRIVIND NORMELE PENTRU LUCRĂRILE TEHNICO-EDILITARE CARE 
SE EXECUTĂ  PE DOMENIUL PUBLICIPRIVAT AL MUNICIPIULUI TECUCI 

CAP.I DISPOZITII GENERALE 

1.1. Cadrul legal 
-Legea nr.50/1 99 1 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată  cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 

ulterioare şi cele aduse de Ordonanţa de urgenţă  nr. 1 3/20.02.2008 şi Legea nr.329/05. 1 1 .2009; 
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legea nr. 1 0/1 995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat în temeiul Legii nr.71/03.06.2011; 
- Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1 99 1 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul comun al Ministerului de Interne şi Ministerului Transporturilor nr. 1 1 1 2/4 1 1 /2000 cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.93/2016 pentru modificarea art.33 alin.(2) din O.U.G. nr.195/2002 privind siguranţa 

circulaţiei pe infrastructura rutieră; 

1.2. Domeniul de aplicare şi scopul Regulamentului 
Prezentul regulament se aplică  lucrărilor de reparaţii/avarii şi lucrărilor planificate (construire reţele 

tehnico-edilitare, branşamente/racorduri), executate pe domeniul public şi/sau privat al Municipiului 
Tecuci de către persoane juridice, deţinători sau administratori de reţele, precum şi lucrărilor de 
intervenţii în domeniul public şi/sau privat aflat în garanţie de bună  execuţie după  lucrări de reabilitare/ 
modernizare/reparaţii şi are drept scop stabilirea cadrului tehnic şi organizatoric necesar derulării în 
condiţii optime a lucrărilor executate pe domeniul public şi privat al municipiului, aferent reţelelor 
tehnico-edilitare şi condiţiilor privind aducerea la starea iniţială  a zonelor afectate (carosabil, străzi, 
poduri, trotuare, parcări, piste de biciclete, alei pietonale, terenuri de sport, spatii verzi), respectiv: 

a) documentele necesare prin care se stabilesc normele pentru realizarea execuţiei lucrărilor 
aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietăţi aparţinând domeniului public şi privat al 
Municipiului Tecuci şi care afectează  structura căilor de comunicaţii rutiere, străzilor, podurilor, 
parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, terenurilor de sport, spaţiilor verzi, etc. şi modul de 
obţinere a acestor documente; 

b) prevederi privind controlul efectuat de reprezentanţii Primăriei Municipiului Tecuci pe 
perioada execuţiei lucrărilor; 

c) sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor şi condiţiilor/termenelor stabilite prin 
documentele obţinute; 

d) prevederi privind recepţia lucrărilor privind aducerea terenului afectat la starea iniţială. 

Lucrările realizate vor avea un termen de garanţie de bună  execuţie de 2 ani de la data recepţiei 
la terminarea lucrărilor în cazul lucrărilor executate pe domeniul public şi/sau privat care nu este în 
garanţie, iar în cazul lucrărilor executate pe domeniul public şi/sau privat care este în garanţie pe o 
perioadă  egală  sau cea rămasă  din garanţia prevăzută  în proiectul tehnic de reabilitare, dar nu mai puţin 
de 2 ani, după  caz. 
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Prevederile prezentului Regulament se vor aplica In egală măsură tuturor lucrărilor de refacere 
a infrastructurii domeniului public şi privat al municipiului inclusiv pentru lucrări de refacere care 
afectează infrastructura aflată în perioada de garanţie. 

1.3. Definirea termenilor utilizaţi în cadrul prezentului Regulament 

in sensul prezentului Regulament, termenii vor fi Inţeleşi după cum urmează: 
-Autorizaţie de construire - document scris, emis de către Primăria Municipiului Tecuci prin Biroul 
Autorizări şi urbanism, 1n vederea autorizării lucrărilor care se execută la reţelele tehnico-edilitare 
amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului,In conformitate cu art.3 din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Acord administrator drum - document scris, emis de Primăria municipiului Tecuci, prin 
Compartimentul drumuri din cadrul Biroului Administrare, solicitat de beneficiar 1n conformitate cu 
art.11, alin.(7), lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare,In vederea autorizării lucrărilor de branşamente 
şi racorduri la reţelele tehnico-edilitare existente In zonă. 
- Aviz de intervenţie/săpătură - document scris, emis de către Primăria municipiului Tecuci, prin 
Compartimentul drumuri din cadrul Biroului Administrare, in baza unei cereri depuse de către titularul 
Autorizaţiei de construire/Acordul administratorului drumului, prin care se stabilesc termenele şi 
condiţiile de execuţie a lucrărilor la reţelele tehnico-edilitare amplasate pe proprietăţi aparţinând 
domeniului public al municipiului şi care afectează structura căilor de comunicaţii rutiere, străzilor, 
podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, terenurilor de sport, spaţiilor verzi, etc; 
- Reţele tehnico-edilitare -ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării 
serviciilor de utilităţi publice (de apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, telefonie, gaz, iluminat 
public, electrice, comunicaţii date-voce, etc); 
- Domeniu public al municipiului - bunurile prevăzute 1n anexa nr.4 a OUG nr.57/2 privind Codul 
administrativ, precum şi alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a 
consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional 
ori judeţean; 
- Domeniu privat al municipiului- totalitatea bunurilor aflate In proprietatea lor şi care nu fac parte 
din domeniul public. 

Cap. II. PROCEDURA PRIVIND APROBAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR 
PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI TECUCI 

2.1. NORME PRIVIND LUCRĂRILE PLANIFICATE 

Procedura privind obţinerea Avizului/Acordului Administratorului drumului, solicitat prin 
Certificatul de urbanism in cazul lucrărilor efectuate 1n conformitate cu art.3 din Legea 50/1991 sau 
1n conformitate cu art.11, alin. 7), lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, In vederea autorizării lucrărilor 
pe reţelele tehnico-edilitare, amplasate pe domeniul public al municipiului, care afectează structura 
căilor de comunicaţii rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, 
etc, terenurilor de sport precum şi spaţiilor verzi. 

Lucrările de investiţii autorizate si intervenţie, procedurile pentru refacerea domeniului 
public in urma intervenţiilor definite mai sus se reglementează in acest capitol după cum urmează: 

a) iN CAZUL LUCRĂRILOR CARE SE EXECUTĂ ÎN CONFORMITATE CU ART. 3 DIN 
CUPRINSUL LEGII 50/1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE 
CONSTRUCTII, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi necesită autorizaţie de 
construire, Avizul de intervenţie/să.pătură se va elibera de către Primăria municipiului Tecuci, prin 
Compartimentul drumuri din cadrul Biroului Administrare, la cererea beneficiarului. 

ACTE NECESARE OBŢINERII AVIZULUI DE INTERVENŢIE 

- Cerere; 
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- Certificatul de urbanism-copie; 
Plan de situaţie cu identificarea traseului reţelei tehnico-edilitare pe domeniul public pentru 
care se solicită avizul şi identificarea construcţiei/terenului asupra căreia/căruia se intervine 
(din care să reiasă exact zona afectată de lucrări: carosabil cale rutieră, pod, trotuar/alee, 
parcare, pistă de biciclete, etc., teren de sport, spaţiu verde); 

Documentaţie tehnică privind evidenţierea refacerii domeniului public afectat de executarea 
lucrărilor de bază, conform metodologiei executării lucrărilor tehnico-edilitare şi de refacere a căilor 
publice sau spaţiilor verzi din municipiul Tecuci (copie); 

Plan de incadrare in zonă; 
Avize conform CU; 
BI/Cl/CUI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia; 
Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită avizul (dacă este cazul); 
Dovada achitării taxei aferente obţinerii avizului; 
Contract / comanda incheiat cu o societate autorizată In lucrări de drumuri 

Prin avizul de intervenţie se vor preciza condiţiile tehnice de realizare a lucrărilor şi de readucere 
a traseului afectat la starea iniţială şi este valabil pe toată perioada de valabilitate a certificatului de 
urbanism. 

b) iN CAZUL LUCRĂRILOR CARE SE EXECUTĂ iN CONFORMITATE CU ART.11, 
ALIN.7), LIT. E) DIN CUPRINSUL LEGII NR.50/1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII  
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCTII, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 1n vederea 
autorizării lucrărilor de branşamente sau racorduri la reţelele tehnico-edilitare existente in zonă. 

inaintea realizării proiectului tehnic şi a documentaţiei necesare realizării branşamentului se 
va obţine Acordul administratorului drumului - document scris, emis de către Primăria 
Municipiului Tecuci prin Compartimentul drumuri din cadrul Biroului Administrare, prin care i se 
aduce la cunoştinţă beneficiarului dacă se poate interveni sau nu pe domeniul public asupra căruia se 
doreşte realizarea intervenţiei sau condiţiile in care se poate realiza lucrarea 1n funcţie de regimul de 
garanţie al acestuia. 

ACTE NECESARE OBTINERII ACORDULUI ADMINISTRATORULUI - Act de proprietate 
pentru construcţiile deja existente pentru care se solicită construcţia de branşamente/racorduri; 

- Plan cadastral, dacă este cazul; 
- Plan de Incadrare in zonă; 
- BI/Cl/CUI al beneficiarului lucrării de branşamente şi racorduri sau al reprezentantului acestuia; 

Durata de valabilitate a Acordului este de maxim 12 luni de la data emiterii şi va putea fi restrânsă 
1n funcţie de proiectele Primăriei Municipiului Tecuci In zonă şi nu acordă dreptul de execuţie a 
lucrării. 

-Aviz de intervenţie/săpătură-document scris, emis de către Compartimentul Drumuri - Primăria 
Tecuci, prin care se stabilesc termenele şi condiţiile de execuţie a lucrărilor. 

ACTE NECESARE OBTINERII AVIZULUI DE INTERVENTIE/SĂPĂTURĂ ÎN DOMENIUL 
PUBLIC/PRIVAT 

-Cerere pentru emiterea avizului, care va cuprinde şi durata de execuţie a lucrării; 
-Dovada achitării taxei; 
-Act de proprietate pentru construcţiile/terenurile pentru care se solicită construcţia de 
branşamente/racorduri; 
- Plan de situaţie cu identificarea traseului reţelei tehnico-edilitare pentru domeniul public pentru 
care se solicită avizul şi identificarea construcţiei existente asupra căreia se intervine ( din care să 
reiasă exact zona afectată de lucrări: carosabil, trotuar/alee, parcare, terenuri de sport, spaţiu verde, 
etc.); 
- Plan de Incadrare 1n zonă; 
- BI/Cl/CUI al beneficiarului lucrării de branşamente / racorduri sau al reprezentantului acestuia; 
- Memoriu tehnic sau prezentarea detaliată a modului de execuţie a lucrărilor ( sunt deschise sau 
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subtraversare) în cazul reţelelor şi a zonelor afectate (carosabil, cale rutieră, pod, trotuar/alee, parcare, 
pistă  de biciclete, teren de sport, spaţiu verde, etc.); 
- Docurnentaţie tehnică  privind evidenţierea refacerii domeniului public afectat de executarea 
lucrărilor de bază, conform metodologiei executării lucrărilor tehnico-edilitare şi de refacere a căilor 
publice sau spaţiilor verzi din municipiul Tecuci (copie); 
- Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuţie/furnizare, emis de distribuitorul utilităţii 
publice (copie); 
- Schiţa de semnalizare rutieră  vizată  de Biroul Poliţiei Rutiere (dacă  este cazul); 
- Avizele de amplasament de la deţinătorii sau administratorii de reţele (apă)canalizare, gaze naturale, 
energie electrică, telefonie, reţele de comunicaţii, după  caz) care au reţele în zona unde se propune 
execuţia lucrării; 
- Fotografii relevante înainte de începerea lucrărilor ( din care să  reiasă  exact amplasamentul pentru 
care a fost dat Acordul administratorului drumului; 
- Contract / comanda încheiat cu o societate autorizată  în lucrări de drumuri. 

Valabilitatea avizului de intervenţie este de 60 de zile, perioadă  în care trebuie anunţată  
începerea lucrării. 

Neînceperea lucrărilor în perioada de valabilitate a avizului atrage după  sine pierderea 
valabilităţii avizului iniţial. In acest caz, solicitantul este obligat să  solicite un nou aviz. 

Durata execuţiei lucrărilor va fi: 

Pentru lucrări la reţelele de gaze 

- 20-30 zile - 1 branşament (funcţie de complexitatea lucrărilor); 

- 1 0-20 zile- 1 branşament executat prin foraj orizontal (funcţie de complexitatea lucrărilor). 

Pentru lucrări la reţelele de apă, canalizare, cablu TV / internet / telefonie, electrice, etc 

- 5- 1 5 zile - 1 branşarnent / racord (funcţie de complexitatea lucrărilor); 

- 1 0-20 zile- 1 branşarnent executat prin foraj orizontal (funcţie de cornplexitatea lucrărilor). 

Aceste termene de execuţie se pot prelungi o singură  dată  cu acelaşi număr de zile, din rnotive 
justificate şi doar pentru lucrările aflate în execuţie la momentul solicitării prelungirii, pe baza unei 
cereri în care se vor specifica rnotivele care au condus la necesitatea prelungirii, fotografii care să  
ateste stadiul lucrării şi copie după  avizul iniţial. 

Pentru prelungirea termenului de execuţie nu se percepe taxă. 

Toate lucrările tehnico-edilitare care afectează  domeniul public (structura rutieră, pod, 
trotuar/alee, parcare, pistă  de biciclete, teren de sport, spaţiu verde, etc.) se pot executa numai 
după  obţinerea AVIZULUI DE INTERVENŢIE/SAPATURA eliberat de Compartimentul 
drumuri Primăria Tecuci. 

Cap.III. CONDIŢII GENERALE DE LUCRU SI DE REFACERE A ZONELOR AFECTATE, 
OBLIGATORII PENTRU TITULARUL AVIZULUI DE INTERVENTIE/SĂPĂTURĂ  

3. 1. Constructorul/executantul lucrărilor care afectează  domeniul public şi/sau privat este obligat să  
respecte termenul de execuţie menţionat în aviz. 
3 .2. Deţinătorii/administratorii de utilităţi sau, după  caz, constructorii/executanţii lucrările tehnico-
edilitare care afectează  domeniul public şi/sau privat au obligaţia să  anunţe la Compartimentul drumuri 
(direct la sediu sau prin email) data efectivă  şi ora începerii lucrărilor, cu maxim 2 zile înainte sau, în 
situaţii excepţionale, anunţarea imediată  a lucrărilor, urmând ca un inspector din cadrul 
compartirnentului şi/sau un reprezentant al Prirnăriei să  se deplaseze în teren în vederea verificării 
respectării obligaţiilor prevăzute în prezentul Regulament. 
3 .3. Toate lucrările de intervenţie subterană  care intersectează  străzi cu carosabil din îmbrăcăminte 
permanente se vor executa, pe cat posibil, prin foraje orizontale, fară  a afecta structura rutieră  şi, în 
cazul în care amplasamentul permite, gropile de poziţionare vor fi executate pe trotuare, excepţie 
făcând lucrările care nu se pot executa prin foraje orizontale din motive tehnice bine înterneiate. 
Tăierea asfaltului se va face cu maşina de tăiat asfalt/beton a conturului pe care se intervine. 
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3 .4. Pentru toate lucrările de intervenţie în domeniul public, constructorul/executantul lucrărilor va 
îrnprejmui şi proteja zona de intervenţie cu gard de protecţie sau bandă  şi elemente de atenţionare 
reflectorizante, inscripţionate cu numele societăţii care execută  lucrarea. 
3.5. Titularu! avizului are obligaţia să  nu restricţioneze circulaţia maşinilor sau a pietonilor în zonă, 
decat dacă  este necesar, cu anunţarea în prealabil a Poliţiei Rutiere. 
3.6. Titularul avizului are obligaţia să  asigure semnalizarea subterană  a reţelelor pentru realizarea 
cărora a solicitat aviz de execuţie, cu respectarea condiţiilor impuse atat prin proiect, cat şi prin Avizul 
de execuţie. 
3.7. Titularul avizului are obligaţia să  nu folosească  materialul umed sau deteriorat rezultat din 
săpături, pentru umpluturi şi să  asigure transportarea acestuia, în aceeaşi zi, depozitarea acestuia în 
zona aferentă  lucrărilor fiind interzisă. 
3.8. Toate lucrările vor fi semnalizate pe timp de noapte, dacă  este cazul, conform legislaţiei şi 
normelor în vigoare, prin grija titularului avizului, responsabilitatea pentru oricare incident rutier 
apărut în timpul şi după  terminarea lucrărilor din cauza neîntreţinerii şi nesemnalizării corespunzătoare 
pe perioada lucrărilor, respectiv: refacerea necorespunzătoare a sistemului rutier, revine în totalitate 
titularului avizului. 
3.9. Proprietarii şi administratorii reţelelor tehnico-edilitare sunt obligaţi să  fixeze şi să  menţină  
piesele vizibile, cum ar fi: capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze, receptori de ape pluviale, 
hidranţi, etc., la cota carosabilului şi trotuarelor. 

CONDIŢII DE REFACERE A TRASEULUI DE INTERVENŢIE 
A) PENTRU STRĂZI SAU ALEI ASFALTATE CARE NU SUNT ÎN GARANŢIE 

a) Refacerea stratului rutier şi/sau a trotuarelor se va face conform proiectului tehnic întocmit de 
un inginer de specialitate, care în detaliile de refacere va tine cont de straturile sistemului rutier 
existent, iar gradul de compactare va fi în conformitate cu normativele tehnice în vigoare şi se vor 
respecta următoarele faze: 

- Realizarea protecţiei reţelei sau branşamentului conform normelor specifice fiecărui tip de reţea 
tehnico-edilitară; 

- Se va executa compactarea şi nivelarea infrastructurii (cu utilaje specializate); 
- Se vor îndrepta marginile şi corecta unghiurile; 

b) Titularul avizului de intervenţie are obligaţia să  refacă  bordurile afectate. Bordurile vor fi refăcute 
în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă  cele vechi au 
fost deteriorate. 

Termenul de garanţie pentru lucrările de refacere a drumurilor publice este de 2 ani. 

B) PENTRU SPATII VERZI  

- Se va recupera pe cat posibil vegetaţia; 
- Se va desface suprafaţa înierbată!gazonată  sub formă  de brazde; 
- Se va realiza patul şi protecţia reţelei sau branşamentului conform normelor specifice fiecărui tip de 
reţea; 
- Se va executa umplutura cu pămant. 
- Se replantează  vegetaţia sau se înlocuieşte; 
- Se reface suprafaţa înierbată. 

La refacerea spaţiilor verzi rnodernizate şi reabilitate va participa personalul cu atribuţii de 
întreţinere a spaţiilor verzi. 

C) PENTRU STRĂZI ÎN GARANŢIE DE BUNĂ  EXECUŢIE DUPĂ  LUCRĂRI DE 
REABILITARE/ MODERNIZARE/ REPARAŢII 

În rnod excepţional, pentru situaţii deosebite, se pot aproba lucrări tehnico-edilitare care 
afectează  carosabilul sau trotuarul la care structurile rutiere sau îmbrăcămintea asfaltică  este nouă  şi 
sunt în garanţie, cu condiţia ca beneficiarul investiţiei să  execute pe cheltuiala sa, prin intermediul 
executantului, refacerea drumului public, astfel: pe toată  lăţimea trotuarului, pe întreaga lungime 
afectată  sau carosabilului, în cazul canalelor longitudinale, conform proiectului tehnic de modernizare 
şi reabilitare ce va fi pus la dispoziţie, de Primărie, executantului lucrărilor. Tăierea asfaltului se va 
face cu maşina de tăiat asfalt/beton a conturului pe care se intervine. 

In cazul branşamentelor/racordurilor, acestea se pot executa numai prin foraj orizontal, fără  
afectarea carosabilului, refacerea urmand a se executa conform proiectului tehnic de modernizare şi 
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reabilitare care va fi pus la dspoziţie, de Primărie, executantului lucrărilor. 
-Refacerea stratului rutier, trotuarelor, spaţiilor verzi, după  caz, se va face conform proiectului 

tehnic verificat de un verificator tehnic autorizat care, în detaliile de refacere, va ţine cont de straturile 
rutiere existente conform proiectului de reabilitare, iar gradul de compactare va fi şi el în conformitate 
cu proiectul prin care s-a realizat reabilitarea străzilor; 

- Realizarea semnalizării subterane conform normelor specifice fiecărui tip de reţea tehnico-
edilitară; 

- Se va executa compactarea şi nivelarea infrastructurii (cu utilaje specializate); 
- Se vor îndrepta marginile şi corecta unghiurile; 
- Se va reface îmbrăcămintea asfaltică  folosindu-se materiale identice cu cele din domeniul 

afectat. 

Lucrările realizate pe aceste străzi vor avea un termen de garanţie de bună  execuţie, cel 
puţin egal cu cel aI străzii pe care se realizează  intervenţia, dar nu mai puţin de 2 ani. 

Cap. IV. MONITORIZAREA LUCRĂRILOR SI A EXECUŢIEI DE REFACERE A 
INFRASTRUCTURII  

Executantul lucrărilor va anunţa Biroul Administrae din cadrul primăriei Tecuci cu privire la 
fiecare etapă  a lucrărilor, intervenţia în asfalt/spaţiu verde/alee, etc, procesul de astupare a şanţului, 
etapa de turnare a asfaltului şi, după  caz, reprezentantul Compartimentului drumuri se va deplasa în 
teren şi va urmări, pe parcursul executării lucrărilor de intervenţie şi de refacere infrastructură, 
respectarea prezentului regulament. 

Cap.V. RECEPTIA LUCRĂRILOR PRIVIND REFACEREA/ADUCEREA DOMENIULUI 
PUBLICIPRIVAT. AFECTAT DE LUCRĂRI, LA STAREA INIŢIALĂ, PENTRU 
LUCRĂRILE EFECTUATE PE BAZĂ  DE AVIZ INTERVENTIE/SĂPĂTURĂ  EMIS DE 
COMPARTIMENT DRUMURI TECUCI 

5. 1. Titularul Avizului de intervenţie/săpătură  emis de Primăria Tecuci, pentru lucrări aferente 
reţelelor tehnico-edilitare amplasate pe proprietăţi aparţinând domeniului public/privat, are obligaţia 
să  asigure organizarea Recepţiei lucrărilor privind aducerea traseului afectat de lucrări la starea iniţială. 

5 .2. Recepţia se organizează, atunci când toate lucrările care au făcut obiectul avizării sunt 
terminate, dar nu mai târziu de data stabilită  în Avizul de intervenţie. 

5.3. Titularul Avizului de intervenţie/săpătură  este obligat să  convoace comisia de recepţie a 
lucrărilor privind aducerea terenului la starea iniţială, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data 
recepţiei. 

5.4. Din comisia de recepţie vor face parte: titularul avizului eliberat, reprezentantul din partea 
municipiului Tecuci, dirigintele de şantier şi reprezentantul operatorului/ administratorului/ 
proprietarului reţelei tehnico-edilitare aferente, iar în cazul intervenţiilor în spaţiile verzi refăcute 
integral şi funcţional, persoana din cadrul Primăriei, cu atribuţii de întreţinere a spaţiilor verzi. 

Cap.VI. INTERVENŢII ÎN REGIM DE URGENTĂ  ÎN CAZ DE AVARII. 
DEFECŢIUNI ACCIDENTALE LA REŢELE SAU CALAMITĂŢI 

6. i. În cazul unor intervenţii în regim de urgenţă, defecţiuni accidentale la reţele, deţinătorii 
acestora au obligaţia ca, în termen de maxim o oră  de la momentul anunţării dispeceratului sau 
constatării evenimentului ce necesită  intervenţia, să  informeze Primăria Municipiului Tecuci, cu 
privire la intenţia de a interveni pe domeniul public sau privat, precizând următoarele informaţii: 
-adresa la care se efectuează  intervenţia; 
-estimarea suprafeţei zonei afectate; 
-durata de execuţie care implică  şi refacerea zonei afectate pană  la cota de intervenţie a executantului 
lucrării; 

responsabilul lucrării din partea beneficiarului: nume, prenume, telefon. 

6.2. Informarea Primăriei Municipiului Tecuci, cu privire la intervenţiile în regim de urgenţă, 
defecţiuni accidentale Ia reţele, se va face la: 
- Biroul Administrare din cadrul serviciului de investiţii, la sediu sau telefonic; 
- Dispeceratul Poliţiei locale Tecuci, de luni pană  duminică  şi în sărbătorile legale, indiferent de oră, 
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la nr.de  telefon 	  
6.3.Intervenţia de urgenţă  pe domeniul public, de către titularul de reţele, se va realiza cu 

respectarea următoarelor condiţii: 
- semnalizarea rutieră  corespunzătoare a lucrării; 
- tăierea cu maşina de tăiat asfalt/beton a conturului pe care se intervine; lăţimea minimă  de tăiere a 
rnarginilor suprafeţei pe care se intervine va fi de minim 1 ,5 m; 
- executarea săpăturii; 
- evacuarea imediată  a pământului sau molozului ( orice depozitare a materialului rezultat din 
săpătură). Acesta va fi transportat, de către solicitant, cel mai târziu pană  la terminarea lucrării de 
săpătură. 
- aducerea zonei afectate la starea iniţială, cu respectarea procedurii de refacere. 

6.4. In cazul intervenţiilor în caz de urgenţă, defecţiuni accidentale la reţele, deţinătorii 
acestora au obligaţia să  notifice în scris Primăria Tecuci, cel mai târziu în ziva lucrătoare următoare, 
între orele 08.00- 1 6.30 şi să  readucă  la starea iniţială  în termen de 1 5 de zile de la data începerii lucrării. 

Compartimentul Drumuri din cadrul Serviciului de Investiţii va emite un aviz de intervenţie 
în caz de urgenţă. 

Acte necesare emiterii avizului: 

-cerere tip; 
- act de identitate responsabil de lucrare (copie); 
- plan de situaţie 
- fişă  intervenţie 
- documentaţie tehnică!memoriu privind refacerea domeniului public/privat afectat. 

Cap. VII. RECEPŢIA LUCRĂRILOR PRIVIND REFACEREA/ADUCEREA 
DOMENIULUI PUBLIC[PRIVAT AFECTAT DE LUCRĂRI, LA STAREA INIŢIALĂ, 
PENTRU LUCRĂRILE EFECTUATE ÎN REGIM DE URGENŢĂ  ÎN CAZ DE AVARII 

7. 1 .Se recepţionează  lucrarea împreună  cu deţinătorul de reţea, întocmindu-se procesul-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor. 

7.2. Lucrările de refacere infrastructură  vor fi în garanţia beneficiarului pe o perioadă  de 2 
ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor. 

Cap.VIII. CONTRAVENTII, SANCTIUNI, RĂSPUNDERI  

8. 1. Constituie contravenţii la prezentul Regulament şi se sancţionează  cu amendă, următoarele 
fapte: 

a) Nerespectarea obligaţiei de a anunţa în termen de o oră  intervenţiile de urgenţă  care se execută  
pe domeniul public sau privat al municipiului: 1 .000-3.000 lei; 

b) Executarea săpăturilor pe domeniul public sau privat al municipiului, carosabil, trotuar sau 
zonă  verde, fără  aviz de intervenţie/săpătură  sau în baza unui aviz expirat: 3.000-8.000 lei; 

c) Executarea de săpături pe domeniul public sau privat al municipiului, fără  anunţarea prealabilă  
a datei de începere a lucrărilor: 500-1.000 lei; 

d) Neaducerea la starea iniţială, cu respectarea tehnologiei de refacere a zonei afectate, de către 
beneficiarul lucrării: 5.000-20.000 lei; 

e) Nerespectarea termenelor de refacere a infrastructurii: 1 .000-5.000 lei; 
f) Neasigurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă  precum şi nesemnalizarea, pe toată  perioada 

de execuţie a lucrărilor de investiţii, intervenţii, branşamente şi refacerea domeniului public sau 
privat al municipiului: 2000-2500 lei; 

g) Reintroducerea pământului ce nu mai poate fi utilizat, rezultat din săpături, peste reţelele noi, 
cu excepţia zonelor verzi: 1000-1500 lei; 

h) Stocarea pe carosabil, zonă  verde sau trotuare a materialelor de construcţii, moloz, pământ 
rezultate din lucrări şi săpături, pe o perioadă  mai mare de 12 ore: 1.000-3.000 lei; 

i) Blocarea accesului în curţi sau garaje mai mult de 12 ore (în caz contrar fiind necesară  
prevederea şi montarea podeţelor pentru acces): 500-1000 lei. 

8 .2. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efectuează  de către reprezentanţii 
Poliţiei Locale. 



An xal 

AVIZ DE INTERVENŢIE 

IN DOMENIUL PUBLIC SI/SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI TECUCI PENTRU 
STRAZI SAU ALEI ASFALTATE CARE NU SUNT IN GARANŢIE 

NR. ---/ 

Urmare a cererii nr. 	/ 	 depusa de 	  

lucrare executata prin 	 , în calitate de beneficiar, 

conform documentaţiei anexate 	  

AVIZAM 

Executarea lucrării de intervenţie în domeniul public si/ sau privat in Municipiul Tecuci str. 	  

nr. 	, TITULAR dnl/dna 	  

DURATA DE EXECUTIE 

Durata de scoatere din foiosinţă  a domeniului public si/ sau privat afectat este de 	zile. 

Aceste termene de execuţie se pot prelungi o singură  dată  cu acelaşi număr de zile, din motive justificate şi 

doar pentru lucrările afate în execuţie la momentul solicitării prelungirii. 

TERMENUL DE EFECTUARE A LUCRARII SI DE REFACEREA ZONEI AFECTATE 

Data începerii Iucrării de baza 	 data terminării Iucrărilor 	  

Prelungirea de la data 	  pana la data de 	  
Carosabil 	 trotuar 	 spaţiu verde 	  

GARANŢII 

Pentru calitatea lucrărilor de baza (inclusiv fundaţia pentru sistemul rutier şi aI pământului vegetal pentru spatiile 

verzi afectate) sunt executate şi garantate de beneficiar pe perioada normata a materialului pus în operă  

răspunzând rnaterial si civil 
Pentru calitatea lucrărilor de refacere a domeniului public şi / sau privat afectat execuţia şi garanţia este asigurata pe 

o perioada de 2 ani de către 	  

CLAUZELE SPECIALE IN EXECUŢIE 

I. Condiţii generale de lucru şi de refacere a zonelor afectate, obligatorii pentru titularul Avizului de 

intervenţie/săpătură  
1 . 1. 	Constructorul/executantul lucrărilor care afectează  domeniul public si/sau privat este obligat să  respecte 

termenul de execuţie menţionat în aviz. 

1 .2. 	Deţinătorii/administratorii de utilităţi sau după  caz constructorii/executanţii lucrărilor tehnico-edilitare 

care afectează  domeniul public şi/sau privat, au obligaţia să  anunţe la Compartimentul Drumuri (la sediu sau 

prin e-mail) data efectivă  şi ora privind începerea Iucrărilor, cu maxim 2 zile înainte, sau în situaţii excepţionale 

anunţarea imediată  a începerii lucrărilor, urmând ca un inspector din cadrul compartimentului sa se deplaseze în 

teren în vederea verificării respectării obligaţiilor prevăzute în Regulament. 

1.3. 	Toate lucrările de intervenţie subterană  care intersectează  străzi cu carosabil din îmbrăcămintea 

permanentă, se vor executa pe cât posibil prin foraje orizontale, fară  a afecta structura rutiera şi în cazul în care 



amplasamentul permite, gropile de poziţionare vor fi executate pe trotuare, excepţie facând lucrările care nu se 

pot execLlta prin foraje orizontale din motive tehnice bine întemeiate. Tăierea asfaltului se va face cu maşina de 

tăiat asfalt!beton a conturului pe care se intervine. 

1.4. 	Pentru toate Iucrările de intervenţie în domeniul public constructorul/executantul Iucrărilorvaîmprejmui 
şi proteja zona de intervenţie cu gard protecţie sau banda si elemente de atenţionare reflectorizante inscripţionate 
cu numele societăţii care execută  lucrarea 

1 .5. 	Titularul avizului are obligaţia să  nu restricţioneze circulaţia maşinilor sau a pietonilor in zona, decât 
daca este necesar, cu anunţarea în prealabil a politiei locale. 

1 .6. 	Titularul avizului are obligaţia sa asigure semnalizarea subterana a reţelelor, pentru realizarea cărora a 
solicitat aviz, cu respectarea condiţiilor impuse atât prin proiect cât şi prin Aviz. 

1 .7. 	Titularul avizului are obligaţia să  nu folosească  materialul umed sau deteriorat rezultat din săpături 
pentru umpluturi ş i să  asigure transportarea acestuia, în aceeaşi zi, depozitarea acestuia în zona aferentă  lucrărilor 
f1ind interzisă. 

1 .8. 	Toate lucrările vor fi semnalizate pe timp de noapte, daca este cazul, conform legislaţiei şi normelor în 
vigoare, prin grija titularului avizului, responsabilitatea pentru oricare incident rutier apărut, în timpul şi după  
terminarea lucrărilor, din cauza ne întreţinerii şi nesemnalizării corespunzătoare pe perioada lucrărilor, respectiv 
refacerea necorespunzătoare a sistemului rutier, revine în totalitate titularului avizului. 

1.9. 	Proprietarii si administratorii de reţele tehnico-edilitare sunt obligate să  fixeze şi să  menţină  piesele 
vizibile cum ar fi: capace la căminele de vizitare, răsuf1ători de gaze, receptori de ape piuviale, hidranţi, etc., Ia 
cota carosabilului şi trotuarelor. 

11. CONDITII DE REFACERE A TRASEULUI DE INTERVENŢIE PENTRU STRAZI SAU ALEI 
ASFALTATE CARE NU SUNT IN GARANŢIE 

2. 1 Refacerea stratului rutier şi!sau a trotuarelor, se va face conform proiectului tehnic verificat de un 
verificator tehnic autorizat, care în detaliiie de refacere va ţine cont de straturile sistemului rutier existent la faţa 
Iocuiui. 

În cazLll în care există  un proiect de reabilitare a străzilor şi/sau a trotuarelor, a parcărilor, pistelor de biciclete, 
trotuarelor! aleilor, etc., refacerea traseului de intervenţie se va face conform proiectului tehnic de modernizare 
si reabilitare pus la dispoziţie de Compartimentul Drumuri din cadrul primăriei Tecuci. 

-Realizare semnalizării subterane a reţelei sau branşamentului conform normelor specifice fiecărui tip de 
reţea tehnico-edilitară; 

- Se vor îndrepta marginile şi corecta unghiurile; 

2.2 Titularul Avizului de intervenţie are obligaţia să  refacă  bordurile afectate. Bordurile vor fi refăcute în mod 
corespunzător prin montarea acestora la Ioc sau montarea unor borduri noi dacă  cele vechi au fost deteriorate. 

Valabilitatea avizului de intervenţie este de 60 zile de la data emiterii, perioada in care trebuie anunţată  
începerea Iucrării. 

PRIMAR, 	 BENEFICIAR, 

SEF BIROU, 

întocmit, 

S-a achitat taxa de acordare a avizului de intervenţie în domeniul public/privat de 	  lei, 
cu chitanţa nr. 	 , si factura nr. 	  



AVIZ DE INTERVENŢIE 
IN DOMENIUL PUBLIC SI/SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI TECUCI PENTRU STRAZI IN 

GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE DUPĂ LUCRĂRI DE 
REABILITARE/MODERNIZARE/REPARAŢII 

NR. / 	  

Urmare a cererii nr.  	 depusa de 	  
lucrare executata prin 	 , In calitate de beneficiar,  , 
conform documentaţiei anexate 	  şi a Acordului 

executantului lucrărilor de reabilitare/ modemizare nr. 

AVIZAM 

Executarea lucrării de intervenţie in domeniul public si/ sau privat în Municipiul Tecuci, str. 	  
, nr. 	, TITULAR dnl/dna 	  

DURATA DE EXECUTIE 

Durata de scoatere din folosinţă a domeniului public si/ sau privat afectat este de 	zile. 
Aceste termene de execuţie se pot prelungi o singură dată cu acelaşi număr de zile, din motive justificate şi 

doar pentru lucrările aflate in execuţie la momentul solicitării prelungirii. 

TERMENUL DE EFECTUARE A LUCRARII SI DE REFACEREA ZONEI AFECTATE 

Data Inceperii lucrării de baza 	 data terminării lucrărilor 	  
Prelungirea de la data 	  pana la data de 	  
Carosabil 	 trotuar 	 spaţiu verde 	  

GARANŢII 

Pentru calitatea lucrărilor de baza ( inclusiv fundaţia pentru sistemul rutier şi al pământului vegetal pentru spatiile 
verzi afectate) sunt executate şi garantate de beneficiar pe perioada normată a materialului pus in operă 
răspunzând material si civil. 

Pentru calitatea lucrărilor de refacere a domeniului public si / sau privat afectat execuţia şi garanţia este asigurata pe 
o perioada de 	ani de către 	  

CLAUZELE SPECIALE IN EXECUŢIE 

I. Condiţii generale de lucru şi de refacere a zonelor afectate, obligatorii pentru titularul Avizului de 
intervenţie/săpătură 

1.1. Constructorul/executantul lucrărilor care afectează domeniul public şi/sau privat este obligat să 
respecte termenul de execuţie menţionat in aviz. 

1.2. Deţinătorii/administratorii de utilităţi sau după caz constructorii/executanţii lucrărilor tehnico-edilitare 
care afectează domeniul public şi/sau privat, au obligaţia să anunţe la Compartimentul Drumuri — Primăria 
Tecuci (la sediu sau prin e-mail) data efectivă şi ora privind Inceperea lucrărilor, cu maxim 2 zile Inainte, sau in 
situaţii excepţionale anunţarea imediată a inceperii lucrărilor, urmând ca un inspector din cadrul 
Compartimentului să se deplaseze în teren in vederea verificării respectării obligaţiilor prevăzute In prezentul 
Regu lament. 

1.3. Toate lucrările de intervenţie subterană care intersectează străzi cu carosabil din imbrăcăminte 
permanente, se vor executa pe cat posibil prin foraje orizontale, Iară a afecta structura rutiera si in cazul in care 



amplasamentul permite, gropile de poziţionare vor fi executate pe trotuare, excepţie făcând lucrările care nu se 
pot executa prin foraje orizontale din motive tehnice bine Intemeiate. Tăierea asfaltului se va face cu maşina de 
tăiat asfalt/beton a conturului pe care se intervine. 

1.4. Pentru toate lucrările de intervenţie in domeniul public constructorul/executantul lucrărilor va 
imprejmui şi proteja zona de intervenţie cu gard protecţie sau banda şi elemente de atenţionare reflectorizante 
inscripţionate cu numele societăţii care execută lucrarea. 

1.5. Titularul avizului are obligaţia să nu restricţioneze circulaţia maşinilor sau a pietonilor in zona, decât 
daca este necesar, cu apuntarea in prealabil a politiei locale. 

1.6. Titularul avizului are obligaţia să asigure semnalizarea subterana a reţelelor, pentru realizarea cărora a 
solicitat avizul, cu respectarea condiţiilor impuse atât prin proiect cât şi prin Aviz. 

1.7. Titularul avizului are obligaţia să nu folosească materialul umed sau deteriorat rezultat din săpături 
pentru umpluturi şi să asigure transportarea acestuia, in aceeaşi zi, depozitarea acestuia in zona aferentă lucrărilor 
fiind interzisă. 

1.8. Toate lucrările vor fi semnalizate pe timp de noapte, dacă este cazul, conform legislaţiei şi normelor in 
vigoare, prin grija titularului avizului, responsabilitatea pentru oricare incident rutier apărut, in timpul şi după 
terminarea lucrărilor, din cauza neIntreţinerii şi nesemnalizării corespunzătoare pe perioada lucrărilor, respectiv 
refacerea necorespunzătoare a sistemului rutier, revine in totalitate titularului avizului. 

1.9. Proprietarii şi administratorii de reţele tehnico-edilitare sunt obligate să fixeze şi să menţină piesele 
vizibile cum ar fi: capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze, receptori de ape pluviale, hidranţi, etc., la 
cota carosabilului şi trotuarelor. 

II. PENTRU STRĂZI iN GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE DUPĂ LUCRĂRI DE 
REABILITARE/MODERNIZARE/REPARATII 

Beneficiarul avizului să execute pe cheltuiala sa, prin intermediul executantului refacerea drumului public, 
astfel: pe toata lăţimea trotuarului pe Intreaga lungime afectata sau carosabilului In cazul canalelor longitudinale, 
conform proiectului tehnic de modernizare şi reabilitare care va fi pus la depoziţie de Compartimentul Drumuri 
— primăria Tecuci, executantului lucrărilor. Tăierea asfaltului se va face cu maşina de tăiat asfalt/beton a 
conturului pe care se intervine. 

În cazul branşamentelor/racordurilor, acestea se pot executa numai prin foraj orizontal, fără afectarea 
carosabilului şi sau a trotuarelor, după caz, refacerea urmând a se executa conform proiectului tehnic de 
modernizare şi reabilitare, ce va fi pus la depoziţie de Primărie, executantului lucrărilor. 

- Refacerea stratului rutier se va face conform proiectului tehnic verificat de un verificator tehnic autorizat, 
care în detaliile de refacere va tine cont de straturile rutiere existente conform proiectului de reabilitare, precum 
şi de gradul de compactare prevăzut in proiect. 

- Real izare semnalizării subterane a reţelei conform normelor specifice fiecărui tip de reţea tehnico-edilitară; 
- Se vor Indrepta marginile şi corecta unghiurile; 
- Se va reface imbrăcămintea asfaltica folosindu-se materiale identice cu cele din domeniul afectat; 

Valabilitatea avizului de intervenţie este de 60 zile de la data emiterii, perioada in care trebuie anunţată 
inceperea lucrării. 

Primar, 	 BENEFICIAR, 

SEF BIROU, 

'intocmit, 

S-a achitat taxa de acordare a avizului de intervenţie in domeniul public/privat de— 	  lei, 

cu chitanta nr. 	 , si factura nr 	  



Anexa 3 

AVIZ DE INTERVENŢIE 

IN DOMENIUL PUBLIC SI/SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI TECUCI 

PENTRU SPATII VERZI 

NR. 	 // 

Urmare a cererii nr. 	/ 	 depusa de 	  

lucrare executata prin 	 , în calitate de beneficiar, 

conform documentatei anexate 

AVIZAM 

Executarea lucrării de intervenţie în domeniul public si/ sau privat în Municipiul Tecuci, strada 
nr. 	, TITULAR dnl/dna 	  

DURATA DE EXECUTIE 

Durata de scoatere din folosinţă  a domeniului public şi/ sau privat afectat este de 	zile. 

Aceste termene de execuţie se pot prelungi o singură  dată  cu acelaşi număr de zile, din motive 
justificate şi doar pentru lucrările aflate în execuţie la momentul solicitării prelungirii. 

TERMENUL DE EFECTUARE A LUCRARII SI DE REFACEREA ZONEI AFECTATE 

Data începerii lucrării de baza 	 data terminării lucrărilor 	  

Prelungirea de la data 	  pana la data de 	  
Spaţiu verde 	  

GARANŢII 

Pentru calitatea lucrărilor de baza sunt executate şi garantate de beneficiar pe perioada normata a 
materialului pus în operă  răspunzând material şi civil. 
Pentru calitatea lucrărilor de refacere a domeniului public si / sau privat afectat execuţia şi garanţia este 
asigurata pe o perioada de 2 ani de către 	  

CLAUZELE SPECIALE IN EXECUŢIE 

I. CONDIŢII GENERALE DE LUCRU ŞI DE REFACERE A ZONELOR AFECTATE, 
OBLIGATORII PENTRU TITULARUL AVIZULUI DE INTERVENTIE/SAPATURA 

1 . 1. Constructorul/executantul lucrărilor care afectează  domeniul public şi/sau privat este obligat să  
respecte termenul de execuţie menţionat în aviz. 
1 .2. Deţinătorii/administratorii de utilităţi sau după  caz constructorii/executanţii lucrărilor tehnico-
edilitare care afectează  domeniul public şi/sau privat, au obligaţia să  anunţe la Compartimentul 
Drumuri - Primăria Tecuci (la sediu sau prin e-mail) data efectivă  şi ora privind începerea lucrărilor, 
cu maxim 2 zile înainte, sau în situaţii excepţionale anunţarea imediată  a începerii lucrărilor, urmând 
ca un inspector din caclrul compartimentului să  se deplaseze în teren în vederea verificării respectării 



obligaţiilor prevăzute în Regulament. 

1 .3. Pentru toate lucrările de intervenţie în domeniul public constructorul/executantul lucrărilor va 
împrejrnui şi proteja zona de intervenţie cu gard protecţie sau banda si elemente de atenţionare 
reflectorizante inscripţionate cu numele societăţii care execută  lucrarea. 

1 .4. Titularul avizului are obligaţia sa nu restricţioneze circulaţia maşinilor sau a pietonilor in zona, 
decât daca este necesar, cu apuntarea in prealabil a politiei locale. 

1 .5. Titularul avizului are obligaţia sa asigure semnalizarea subterana a reţelelor, pentru realizarea 
cărora a solicitat aviz, cu respectarea condiţiilor impuse atât prin proiect cât şi prin Aviz. 

1 .6. Titularul avizului are obligaţia să  nu folosească  materialul umed sau deteriorat rezultat din 
săpături pentru umpluturi şi să  asigure transportarea acestuia, în aceeaşi zi, depozitarea acestuia în 
zona aferentă  lucrărilor fiind interzisă. 

1 .7. Toate lucrările vor fi semnalizate pe timp de noapte, daca este cazul, conform legislaţiei şi 
normelor în vigoare, prin grija titularului avizului, responsabilitatea pentru oricare incident apărut, în 
timpul şi după  terminarea lucrărilor, din cauza neîntreţinerii şi nesemnalizării corespunzătoare pe 
perioada lucrărilor, revine în totalitate titularului avizului. 

1 .8. Proprietarii şi administratorii de reţele tehnico-edilitare sunt obligate să  fixeze şi să  menţină  
piesele vizibile cum ar fi: capace la căminele de vizitare, răsuf1ători de gaze, receptori de ape 
pluviale, hidranţi, etc., la cota corespunzătoare. 

11. PENTRU SPATII VERZI 

Se va recupera pe cat posibil vegetaţia 

Se va desface suprafaţa înierbatăigazonata sub formă  de brazde; 

- Se va realiza patul şi protecţia reţelei sau branşamentului conform normelor specif1ce fiecărui 
tip de reţea; 

- Se va executa umplutura cu pământ 

Se replantează  vegetaţia sau se înlocuieşte; 

- Se reface suprafaţa înierbată  
Pentru spatiile verzi modernizate şi reabilitate, la refacerea acestora va participa personalul cu atribuţii 
de întreţinere a spatiilor verzi. 

Valabilitatea avizului de intervenţie este de 60 zile de la data emiterii, perioada in care trebuie 

anunţată  începerea lucrării. 

PRIMAR, 	 BENEFICIAR, 

SEF BIROU, 

întocmit, 

S-a achitat taxa de acordare a avizului de intervenţie in domeniul public/privat 

de 	  lei, cu chitanţa nr 	 si factura nr. 	  


