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Nr. 1799/05.07.2017
ANUNT
privind punerea in dezbatere publica a Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere
privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu si condiţiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor
apartinand domeniului public si privat al Orasului Huedin .

In conformitate cu prevederile art.1 , aln.1 , art.2, art.3 , lit.k , art.4, lit.b , art.7 , din Legea cu nr.
52/2003 cu modificarile la zi privind transparenta decizionala in administratia publica , incepand cu data
de

19.07.2017 pana la data de 20.08.2017

, supunem in dezbatere publica regulamentul privind

eliberarea avizului de spargere privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă,
canalizare, gaze termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu si condiţiile de refacere a
sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al Orasului Huedin .
Prezentul regulament este insotit de o nota de fundamentare , o expunere de motive si un referat
de aprobare , si va fi postat pe siteul propriu pana la data de 29 .07.2017 .
Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opiniii cu valoare de recomandare
privind propiectul de act normativ mentionat anterior pe adresa de mail secretariat@primariahuedin.ro
.Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la
proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolele din proiectul de act normativ
la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului.
O persoana desemnata prin dispozitie de catre Primarul orasului Huedin , responsabila pentru
relatia cu scocietatea civila va primi toate primi toate propunerile ,sugestiile si opiniile persoanelor
interesate , iar ulterior va fi organizata o intalnire in care sa se dezbata public proiectul de act normativ
daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate

publica, in conformitate cu prevederile art.7 ,aln.7 , aln.8, ,aln.9,aln.10 din Legea 52/2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica , cu modificarile la zi.
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NOTA DE FUNDAMENTARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizatiei de spargere
privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu si condiţiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor
apartinand domeniului public si privat al Orasului Huedin .

Prin proiectul de hotarare promovat propunem aprobarea Regulamentului

privind eliberarea

autorizatiei de spargere privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare,
gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu si condiţiile de refacere a sistemului
rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al Orasului Huedin.
Aceste reglementari sunt in concordanta cu prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul
drumurilor , Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , Legea nr. 123/2012
privind energia electrica si gazele naturale , Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia , Legea nr. 51/2006

privind

serviciile comunitare de utilitati publice , O.U.G

nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice , O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor.
Aprobarea acestui regulament este necesara pentru eliberarea autorizatiei de spargere privind
lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică,
telefonie şi televiziune prin cablu si condiţiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand

domeniului public si privat , in concordanta cu prevederile legale in materie.
Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare in forma initiala ca fiind
legal si oportun.
In aceste conditii propunem spre dezbatere si aprobarea Consiliului Local al orasului Huedin
Regulamentului privind eliberarea autorizatiei de spargere privind lucrările de racorduri şi branşamente la
reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu si
condiţiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al Orasului
Huedin .
Competenta aprobarii proiectului de hotarare revine Consiliului Local al orasului Huedin , potrivit
dispozitiilor art.36, alin .2, lit.a, lit.b,alin.3,lit.b,aln.4,lit.c si ale art.45din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata cu completarile si modificarile ulterioare .
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REFERAT

privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizatiei de spargere privind lucrările de
racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi
televiziune prin cablu si condiţiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului
public si privat al Orasului Huedin .

Regulament se aplica persoanelor fizice sau juridice

care efectueaza lucrari

pe domeniul

public( domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 ,alin. (4) din Constituţie, din cele
stabilite în anexa care face parte integrantă din Legea 213/1998 , privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes
public şi sunt dobândite de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege) si
privat (domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în
proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unităţile
administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată) al Orasului Huedin, detinatorilor sau
administratorilor de retele publice de interes local sau national, precum si persoanelor care prin natura
lucrarilor executate afecteaza suprafete aflate in domeniul public si privat.
Regulamentul se va aplica lucrărilor de investiţii, reparaţii şi intervenţii executate pe domeniul
public sau privat al Orasului Huedin

de către persoane fizice, persoane juridice, deţinători sau

administratori de reţele, precum şi de prestatori autorizaţi care intervin la aceste reţele pe raza U.A.T.

Huedin.
In intelesul Regulament prin sistem rutier se înţelege, ansamblul de straturi care formează corpul
de stradă(zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, spaţiile
verzi care separă sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente pentru parcaje,
staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele
de străzi fără canalizare se va asigura scurgerea apelor prin şanţuri sau rigole amenajate ), iar prin
forma iniţială se înţelege,respectarea straturilor sistemului rutier şi aducerea lor la gradul de rezistenţă
avut anterior, prin compactare conform normativelor în vigoare. şi folosirea de materiale similare cu cele
ale constructorului .
- prin lucrarile de racord/bransament la utilitati publice se intelege: taierea asfaltului, realizarea
santului necesar bransamentului, realizarea straturilor de nisip sub si peste conducte, bransamentul
priopriuzis si montarea foliei de avertizare ;
- prin lucrarile de refacere se intelege: montarea si compactarea umpluturii si a tuturor straturilor
pentru refacerea domeniului public la forma initiala.
In baza celor prezentate mai sus va rog analizati si dispuneti aprobarea regulamentului privind
eliberarea autorizatiei de spargere privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă,
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu si condiţiile de refacere a
sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al Orasului Huedin .

INTOCMIT ,
TARCEA CAMELIA
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REGULAMENT

privind eliberarea autorizatiei de spargere privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu si condiţiile
de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al Orasului Huedin .

Capitolul I . Scopul regulamentului

Art.1.(1) Prezentul regulament se va aplica lucrărilor de investiţii, reparaţii şi intervenţii executate pe
domeniul public sau privat al Orasului Huedin de către persoane fizice, persoane juridice, deţinători sau
administratori de reţele, precum şi de prestatori autorizaţi care intervin la aceste reţele pe raza U.A.T.
Huedin.
(2) Regulamentul este elaborat in temeiul prevederilor:
O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor , Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii , Legea nr. 123/2012 privind energia electrica si gazele naturale , Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilitati publice , O.U.G nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice , O.G. nr.2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor.
(3) Acest regulament contine :
- conditiile si documentele necesare obtinerii autorizatiilor de efectuare a lucrarilor ;

-reglementari legate de controlul efectuat de reprezentantii autoritatii publice locale pe perioada de
valabilitate a avizului de efectuare a lucrarilor ;
- sanctiunile in cazul nerespectarii conditiilor impuse prin avizul de efectuare a lucrarilor care fac obiectul
prezentului regulament.
(4) In intelesul prezentului Regulament prin sistem rutier se înţelege, ansamblul de straturi care
formează corpul de stradă(zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele,
trotuarele, spaţiile verzi care separă sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente
pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele de teren necesare amplasării anexelor
acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare se va asigura scurgerea apelor prin şanţuri sau rigole
amenajate ), iar prin forma iniţială se înţelege,respectarea straturilor sistemului rutier şi aducerea lor la
gradul de rezistenţă avut anterior, prin compactare conform normativelor în vigoare. şi folosirea de
materiale similare cu cele ale constructorului .
- prin lucrarile de racord/bransament la utilitati publice se intelege: taierea asfaltului, realizarea
santului necesar bransamentului, realizarea straturilor de nisip sub si peste conducte, bransamentul
priopriuzis si montarea foliei de avertizare ;
- prin lucrarile de refacere se intelege: montarea si compactarea umpluturii si a tuturor straturilor
pentru refacerea domeniului public la forma initiala.
(5) Autorizatia de spargere privind efectuarea lucrarilor care fac obiectul prezentului regulament se
emite de catre Biroul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Orasului Huedin.
(6) Prezentul regulament se aplica persoanelor fizice sau juridice care executa lucrari in carosabil si
lucrari pe domeniul public( domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 ,alin. (4) din
Constituţie, din cele stabilite în anexa care face parte integrantă din Legea 213/1998 , privind proprietatea
publica si regimul juridic al acesteia şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de
uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale prin modurile
prevăzute de lege) si privat (domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este
alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri
statul sau unităţile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată) al Orasului Huedin,
detinatorilor sau administratorilor de retele publice de interes local sau national, precum si persoanelor
care prin natura lucrarilor executate afecteaza suprafete aflate in domeniul public si privat.
Art.2. (1) Conditiile generale in vederea emiterii autorizatiei de spargere privind lucrările de racorduri
şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică, telefonie şi
televiziune prin cablu si condiţiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului
public si privat al Orasului Huedin , sunt urmatoarele:
→ obligativitatea prezentarii proiectului cu lucrarile necesare a se efectua, inclusiv partea de refacere a

terenului afectat de lucrare. In situatia lucrarilor de investitii, capitolul cu partea de refacere din Proiectul
Tehnic;
→ obligativitatea prezentarii unui proiect de semnalizare pentru siguranta circulatiei pe drumul public
in cazul lucrarilor care necesita spargerea carosabilului intocmit de constructor. In situatia lucrarilor de
investitii , capitolul privind semnalizarea va fi cuprins in Proiectul Tehnic ;
→ cheltuielile legate de proiectarea si executarea lucrarilor de semnalizare rutiera si siguranta
circulatiei vor fi asigurate de catre beneficiarul autorizatiei ;
→ se face dovada refacerii infrastructurii ( sub forma unui contract de refacere încheiat cu o societate
comerciala specializata) cu respectarea normativului tehnic in vigoare, aferent categoriei drumului si a
materialelor, pe toata suprafata stabilita de administrator/operator, cheltuielile de refacere fiind suportate
de catre detinatorul autorizatiei de spargere ;
→ solicitantul/beneficiarul autorizatiei de spargere este responsabil pentru refacerea sistemului rutier
la forma initiala si in termenul stabilit prin autorizatie, independent de modul in care a incredintat lucrarile
de refacere a carosabilului .
Art.3. Cap. II Conditii specifice privind obtinerea autorizatiei de spargere privind lucrările de
racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică,
telefonie şi televiziune prin cablu

si condiţiile de refacere a sistemului rutier

si a spatiilor

apartinand domeniului public si privat al Orasului Huedin
(1) Autorizatia de spargere privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă,
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu si condiţiile de refacere a
sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al Orasului Huedin se emite in baza
urmatoarelor acte :
- cerere tip - conform model anexat - care va cuprinde: solicitant - denumire, adresă;localizarea exactă a
intervenţiei - adresa- stradă, număr;locul intervenţiei - drum,trotuar, zonă verde;perioada pentru care se
solicită autorizaţia – nu mai mult de 5 zile calendaristice;responsabilul lucrării de intervenţie – nume,
prenume, nr. de telefon;contract cu societatea care reface domemeniul public afectat;responsabilul din
partea societăţii care execută lucrarea de refacere a domeniului public,nume,prenume, nr. de telefon;
- plan de situaţie pe care să fie marcată zona afectată;
- proiect tehnic pentru lucrarile solicitate;
- proiect de semnalizare rutieră şi siguranţa circulaţiei.
(2) Obligatiile beneficiarului avizului de spargere in cazul avariilor :

In cazul interventiilor in regim de urgenta se poate interveni imediat si se va anunta telefonic

autoritatea publica locala la dispeceratul Politiei Locale, care are obligatia de a anunta de indata
reprezentantul Biroului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, iar in situatia cand interventia are loc pe
carosabil si Politia Rutiera .
In termen de 24 de ore de la anunt ( nu se iau in considerare zilele nelucratoare ) se va depune cererea
tip pentru eliberarea autorizatiei de spargere privind efectuarea de lucrari la sediul autoritatii publice
locale (Primaria Orasului Huedin - Registratura). Primaria Orasului Huedin, prin Biroul de Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, va emite autorizatia de spargere privind efectuarea de lucrari in cel mai scurt
timp posibil.
La finalizarea lucrarii de remediere a avariei se va aduce zona afectata la starea initiala in termenul si
conditiile precizate in acest regulament si in autorizatia de spargere.
Solicitantul se va adresa in scris Biroului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei
Orasului Huedin, solicitand un reprezentant la receptia lucrarii si se va incheia un proces verbal de
receptie a lucrarii.
Daca, din motive obiective, interventia dureaza mai mult, se va cere prelungirea termenului acordat,
aceasta prelungire va fi solicitata cu cel putin 24 ore anterior expirarii termenului din autorizatia de
spargere si se vor specifica cauzele care au condus la aceasta situatie .
Solicitantul autorizatiei de spargere va achita contravaloarea taxei de spargere si garantia de buna
executie, achitarea acestor taxe se va face odata cu depunerea documentatiei pentru obtinerea avizului de
spargere de catre solicitantul acestuia.
(3) Autorizatia de spargere privind efectuarea de lucrari care fac obiectul prezentului regulament se
emite in baza urmatoarelor documente :
- autorizatie de construire (dupa caz) si autorizatie de branşament
- cerere tip
- avizul Politiei Rutiere
- schita semnalizare rutiera si siguranta circulatiei
- capitolul cu partea de refacere din proiectul tehnic
- contractul pentru refacera zonei afectate
Proiectul tehnic trebuie sa contina un capitol cu refacerea zonei afectate.
La finalizarea lucrarilor se va aduce zona afectata la starea initiala in termenul si conditiile precizate
in acest regulament si in autorizatia de spargere privind efectuarea de lucrari.
(4) Semnalizarea lucrarilor :
Toate lucrarile vor fi semnalizate conform legislatiei si normelor in vigoare inclusiv pentru timpul de
noapte.
Se va mentine semnalizarea lucrarilor pana la readucerea sistemului rutier la forma initiala.

Beneficiarul avizului/Executantul este responsabil cu semnalizarea lucrarilor pana la readucerea
zonei afectate la forma initiala.
Mijloacele de semnalizare rutieră sunt:
a) sistemele de semnalizare luminoasă sau sonoră;
b) indicatoarele;
c) marcajele;
d) alte dispozitive speciale.
(5) Mijloacele de semnalizare rutieră se constituie într-un sistem unitar, se realizează şi se instalează
astfel încât să fie observate cu uşurinţă şi de la o distanţă adecvată, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de
noapte, de cei cărora li se adresează şi trebuie să fie în deplină concordanţă între ele, precum şi într-o stare
tehnică de funcţionare corespunzătoare. Mijloacele de semnalizare rutieră pot fi însoţite şi de dispozitive
speciale de avertizare.
(6) Se interzice:
a) amplasarea, în zona drumului public, de construcţii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu
indicatoarele sau cu instalaţiile ce servesc la semnalizarea rutieră ori realizarea de amenajări sau alte
obstacole care sunt de natură să limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, să stânjenească
participanţii la trafic sau să le distragă atenţia, punând în pericol siguranţa circulaţiei;
b) lipirea de afişe, inscripţii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea
rutieră, inclusiv pe suporturile acestora.
Semnalizarea lucrărilor care se execută pe drumurile publice este obligatorie. Aceasta este însoţită pe
timpul nopţii de lămpi cu lumină galbenă intermitentă sau în cascadă şi se efectuează de către executantul
lucrărilor, cu avizul poliţiei rutiere, astfel încât să asigure deplasarea în siguranţă a tuturor participanţilor
la trafic, conform reglementărilor în vigoare.
Executantul lucrarii va verifica in permanenta prezenta si amplasarea corecta a indicatoarelor rutiere ,
nu se vor depozita materiale sau utilaje pe partea carosabila alocata traficului rutier sau pe o latime de 0,90
m alocata trecerii pietonilor, in caz de necesitate se vor amplasa pasarele mobile pentru trecerea pietonilor.
Personalul care executa lucrarea va purta in permanenta echipamentul de protectie galben-portocaliu,
nicio lucrare care afecteaza drumul public nu poate fi inceputa sau dupa caz continuata daca executantul
acesteia nu are autorizarea administratorului drumului si acordul politiei sau nu a realizat semnalizarea
corespunzatoare ,termenul aprobat a fost depasit ori lucrarea se executa in alte conditii decat cele
prevazute in autorizatie. Accidentele de circulatie inregistrate avand drept cauza semnalizarea rutiera
temporara incompleta sau lipsa acesteia, revin in totalitate executantului lucrarii si atrag raspunderea
contraventionala , penala sau civila, dupa caz.

(7) Conditiile de executie a lucrarilor impuse prin autorizatie:
Executantul nu va incepe lucrarile fara a avea asigurata baza tehnico-materiala completa pentru punctul
de lucru autorizat, precum si utilajele necesare pentru saparea/spargerea suprafetelor de teren afectate de
lucrare.
Decopertarea stratului asfaltic se va efectua prin taiere cu utilaj cu disc in forme regulate, pamantul si
celelalte materiale rezultate din sapaturi vor fi evacuate imediat si duse in locurile stabilite cu autoritatea
publica locala.
In timpul executarii lucrarilor, utilajele si materialele se vor utiliza numai in zona delimitata si
semnalizata corespunzator. Dupa terminarea programului de lucru nu este permisa stationarea acestora pe
carosabil, trotuare sau zona verde, rigolele de preluare a apelor pluviale, santurile vor fi mentinute
curatate.
Executantul va lua masuri pentru asigurarea securitatii pietonilor si autovehiculelor care circula prin
zona lucrarilor folosind indicatoarele de circulatie si mijloacele de semnalizare legale adecvate pentru timp
de zi si de noapte conform proiectului/schitei de semnalizare prezentat la obtinerea autorizatiei, iar
drumurile, trotuarele si spatiile verzi se vor aduce la forma initiala.
Lucrarea va incepe numai dupa marcarea si semnalizarea zonei de lucru.
In cazul in care Beneficiarul avizului refuza sa refaca, sau nu reface conform prezentului regulament
zona afectata de lucrari, Primaria Orasului Huedin poate dispune refacerea zonei respective, iar la final vor
fi calculate despagubiri echivalente cu valoarea costurilor reparatiilor ce vor fi suportate de catre
beneficiarul avizului.
(8) Garantia lucrarii
Termenul de garantie pentru lucrarile de refacere a zonei afectate va fi de 2 ani de la data receptiei.
Pentru lucrarile de investitii, garantia de buna executie se restituie dupa receptia lucrarii de refacere a
zonei afectate, efectuata in prezenta unui reprezentant al Primariei Orasului Huedin.

Art.4. Capitolul III – Sanctiuni
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de catre persoanele juridice sau fizice :
1. Neîndeplinirea obligaţiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră, precum şi a
dispozitivelor speciale de acest fel : de la 2000 pana la 2500 lei
2. Nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare, conform standardelor în vigoare, a
obstacolelor sau lucrărilor aflate în zona drumului public : de la 1000 pana la 2000 lei
3. Neasigurarea stării de viabilitate a părţii carosabile potrivit standardelor în vigoare, precum şi
neluarea măsurilor de înlăturare a obstacolelor aflate pe partea carosabilă : de la 1000 pana la 2000 lei

4. Amplasarea în zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori
instalaţiile care servesc la semnalizarea rutieră ori realizarea de construcţii sau instalaţii ori crearea de alte
obstacole de natură să le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea ; de la 1000 pana la 2000 lei
5. Instituirea de restricţii de circulaţie pe drumurile publice fără autorizaţia administratorului
drumului şi avizul poliţiei rutiere de la 2000 pana la 2500 lei
6. Nerespectarea termenelor şi condiţiilor stabilite de administratorul drumului public şi de poliţia
rutieră privind amplasarea şi executarea de lucrări în zona drumului public ; de la 1000 pana la 2000 lei
7. Nerespectarea obligaţiilor de către executant sau, după caz, beneficiar ca, după terminarea lucrărilor
în partea carosabilă, acostament sau trotuar, să readucă drumul public cel puţin la starea iniţiala : de la
2000 pana la 2500 lei
8. Nerespectarea termenului de solicitare a prelungirii autorizatiei de spargere : de la 500 pana la 1000
lei
9. Nerespectarea termenului pentru finalizarea lucrarilor inclusiv refacerea zonei afectate: de la 1000
pana la 2000 lei
10. Nerespectarea curateniei in zona de lucru : de la 500 pana la 1000 lei
11. Nesemnalizarea corespunzatoare, conform avizului politiei rutiere : de la 1000 pana la 2000 lei
12. Neaducerea zonei afectate la starea initiala, conform prezentului regulament, dupa terminarea
lucrarilor, precum si nerealizarea lucrarilor de curatare, amenajare sau degajare, dupa caz, a
amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei : de la 2000pana la
2500 lei
13. Executarea de lucrari de investitii care necesita spargere drumuri, trotuare sau spatii verzi fara
autorizatie de spargere ; de la 2000 pana la 2500 lei .
Contraventiile savarsite de persoanele fizice sau juridice, se sanctioneaza cu amenda in cuantumul
precizat pentru fiecare contraventie in parte.

Art.5. Capitolul lV. Controlul , constatarea si sanctionarea contraventiilor
(1) Controlul , constatarea si sanctionarea abaterilor de la prezentul regulament cad in sarcina
personalului din cadrul Politiei Locale a orasului Huedin.
(2) Odata cu aplicarea amenzii pentru contraventii, se dispune oprirea executarii lucrarilor si/sau luarea
masurilor de incadrare a acestora in prevederile autorizatiei de spargere sau prezentului regulament , intrun termen stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei.
(3)Amenzile constituie venit la Bugetul Local al Orasului Huedin .
Art.6. Dispozitii finale

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea civila sau penala , dupa
caz,la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, se abrogă orice alte dispoziţii contrare.
(2) Anexele nr.1 , nr.2, nr.3 fac parte integranta din prezentul regulament.
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ANEXA NR. 1

CERERE
pentru autorizaţie de spargere privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele
publice de apă,canalizare,gaze,energie termică,energie electrică,telefonie,televiziune şi transmitere
informaţii prin cablu.
Denumirea solicitantului(deţinător/administrator de reţea)___________________________________cu
domiciliul/sediul în_______________ str. ____________________ nr. ___ bl. ___ sc. ____ ap. ____
judeţul/sectorul _______________ prin prezenta solicităm autorizaţie de spargere pentru efectuarea
lucrărilor de racorduri/branşamente la :
□ reţele publice de apă
□ reţele publice de canalizare
□ reţele publice de gaze
□ reţele publice de transport a energiei termice

□ reţele publice detransport a energiei electrice
□ reţele publice de telefonie
□ reţele publice de televiziune
□ reţele publice de transmitere a informaţiei

pentru beneficiarul/cod unic de înregistrare ________________________________/______________ cu
domiciliul/sediul în _____________str. _________________________ nr. ___ bl. ___sc. __ ap. ___
judeţul/sectorul _______________.
Lucrările de racorduri/branşament se execută la următoarea adresă:____________________________ în
perioada: de la_______________ la ______________.
Executantul lucrării ________________________________________ cu sediul în_________________
str.___________________________nr____sc._ap.___judeţul_____________tel.__________________
Responsabilul lucrării este_________________________________________tel.__________________
Refacerea domeniului public se executa de catre ___________________cu sediul în _______________
str.___________________________nr____sc._ap.___judeţul_____________tel.__________________
Responsabilul pentru refacere este___________________________________tel.__________________
Data
Semnătura
Telefon de contact_____________________

Notă :
-Se anexează obligatoriu:- autorizaţia de construire pentru branşament / racord (xerocopie) ;
- plan de situaţie vizat spre neschimbare (xerocopie);
- proiect tehnic de execuţie (xerocopie);
- proiect de semnalizare rutieră şi siguranţa circulaţiei în zonă;
-grafic de execuţie al lucrărilor.
Execuţia lucrării se va face numai după obţinerea autorizaţiei de spargere şi achitarea taxei de
spargere.

ANEXA NR. 2
AUTORIZAŢIE PENTRU SPARGEREA DOMENIULUI PUBLIC
privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică,
telefonie şi televiziune prin cablu
NR. _________ DIN __________2013
Se autorizează (beneficiar) __________________________________/ ___________ _____ cu
domiciliul/sediul în _________________________________str. ________________ nr______sc____
ap_______judeţul________________ să efectueze lucrări de racorduri/branşamente la:
□ reţele publice de apă
□ reţele publice de transport a energiei electrice
□ reţele publice de canalizare
□ reţele publice de telefonie
□ reţele publice de gaze
□ reţele publice de televiziune
□ reţele publice de transport a energiei termice □ reţele publice de transmitere a informaţiei
1.Executantul lucrarii _____________________________________/___________________________ cu
domiciliul/sediul în ____________________str.________________________ nr______ sc_____ ap___
judeţul________________________
Responsabilul
lucrării
este____________________________________________tel.
______________________________.
2.Refacerea lucrarii la forma iniţială se execută de către ________________________________tel.
_________________.
Responsabilul lucrării de refacere a infrastructurii este _________________________________
tel
__________________.
Taxa pentru eliberarea prezentei autorizaţii, instituită prin HCL nr. …………..în sumă de__________lei a fost
achitată cu ordinul de plată/chitanţa nr.________________din__________________.
Lucrările de racorduri/branşament se execută la următoarea adresă ____________________________
Prezenta autorizaţie este valabilă de la____________ până la___________ cu refacerea la forma iniţială în
termen de 3(trei) zile de la expirare.
În cazul nerefacerii la termen sau în mod necorespunzător a acestor lucrări se vor aplica amenzi contravenţionale
conf. HCL …………
Se vor lua măsuri de siguranţa circulaţiei auto şi pietonale conf. proiectului de semnalizare rutieră şi de sig.
Circulaţiei
Zona de lucru se va semnaliza şi în timp de noapte conform Ordinului M.I.+M.T. nr.1112/411/2000 apărut în MO
nr. 397/2000.
Zona de lucru se va curăţa de pamânt şi de moloz în termen de 8 ore de la începerea lucrării.
Pământul rezultat din săpătură se va încărca direct în maşini şi se va transporta în afara zonei de lucru.Nu se va
depozita pământ pe carosabil , trotuare sau zona verde.
În vederea executării lucrărilor, beneficiarul deţine autorizaţia de construire nr._________ din ___________si/sau
autorizatia de bransament nr._______________din__________________________
Potrivit prevederilor legale, executantul şi beneficiarul rămân răspunzători de buna întreţinere a sistemului rutier
şi/sau pietonal refăcut timp de 2 ani de la data refacerii. Montarea indicatoarelor de circulaţie este obligaţia
executantului.
Nerespectarea prevederilor autorizaţiei de faţă, inclusiv a documentaţiei care a stat la baza autorizării se urmăreşte
conform legii.
Prezenta se va aduce la cunoştinţa organelor de circulaţie din Poliţie, obţinându-se şi acordul acestora, iar în caz că
se va închide circulaţia stradală se vor anunţa şi Pompierii şi Salvarea.
NOTĂ : - Refacerea sistemului rutier la forma iniţială, se va face conform ANEXEI nr.1 (vezi verso)
- Nerespectarea condiţiilor impuse duce la anularea prezentei autorizaţii.
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ANEXA NR. 3

Nr.

Către,
.........................................…...domiciliat în.............................................................................
Urmarea cererii dvs. înregistrat cu nr.
din
, pentru eliberearea Acordului
prealabil pentru execuţie cale de acces si amplasare racorduri si bransamentelor pe domeniul
public pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul
, oras
,
str.
,nr.
cu acces la str.
identificat prin plan de incadrare in zona 1:
si plan de situatie a imobilului sc.
1:
, extras CF nr.
.
În urma analizării documentaţiei transmise şi a verificării datelor existente, se emite
următorul

ACORD PREALABIL
pentru execuţie cale de acces si amplasarea racordurilor si bransamentelor pe domeniul
public
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