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HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local Moinești nr. 4 din 24.01.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și
privat al municipiului Moinești și de intervenție în caz de avarie la rețelele tehnico-edilitare
Consiliul Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din
data de 25.05.2018,
Având în vedere:
- Raportul nr. 18174/21.05.2018 al Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achiziții și
Investiții;
- Expunerea de motive nr. 18176/21.05.2018 a Viceprimarului Municipiului Moineşti;
- prevederile ordonanaței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele
măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 24.01.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind
condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Moinești și de
intervenție în caz de avarie la rețelele tehnico-edilitare;
Văzând raportul nr. 18766/25.05.2018 al Comisiei juridică, de disciplină, de muncă, protecţie
socială, protecţie copii, turism şi sport, raportul nr. 18778/25.05.2018 al Comisiei pentru activităţi
economico-financiare, social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie şi raportul nr.
18792/25.05.2018 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală şi
protecţie mediu, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Moineşti;
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. „c” și „d” raportat la alin. (6), litera „a”, punctul
13, ale art. 45, aliniat (2), lit. „a”, art. 48 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART. I – Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local Moinești nr. 4 din 24.01.2013 pentru
aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al
municipiului Moinești și de intervenție în caz de avarie la rețelele tehnico-edilitare se completează cu
alineatul 2, după cum urmează:
„ART. 1 - (2) Se aprobă Regulamentul de eliberare a avizului și acordului de spargere pe
domeniul public pentru execuția lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, realizate în municipiul
Moinești, cuprins în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.”
ART. II – Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Judeţului Bacău,
Primarului Municipiului Moineşti, Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achiziții și Investiții,
Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcţiei Utilități Publice şi va fi adusă la
cunoştinţă publică, în condiţiile legii.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ:
CONSILIER LOCAL,
PALAȘANU MIREL

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

NR. 91
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 25.05.2018, cu 17 voturi pentru din 17 consilieri
prezenți.
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Anexa nr. 2 la H.C.L. NR. 91/25.05.2018
Regulamentul de eliberare avizului si acordului de spargere pe
domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor
tehnico-edilitare, realizate in municipiul Moinesti

Capitolul 1 - Scopul regulamentului
Art.1.1. Prezentul regulament are ca si scop stabilirea cadrului tehnico-organizatoric
necesar derularii in conditii optime a lucrarilor executate pe retelele tehnico-edilitare si
aducerea la starea initiala a zonelor afectate(carosabil, trotuare, zone verzi, parcari, alei
pietonale) respectiv:
- conditiile si documentele necesare obtinerii avizului si acordului de spargere
pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnicoedilitare in municipiul Moinesti;
- controlul efectuat de reprezentantii U.A.T. mun. Moinesti pe perioada
executiei lucrarilor;
- sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii conditiilor stabilite prin acordul de
spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor
tehnico-edilitare in municipiului Moinesti;
- receptia lucrarilor privind aducerea terenului la starea initiala.
Capitolul 2 - Definirea unor termeni utilizati in cadrul prezentului regulament
Art.2.1. In sensul prezentului regulament, notiunile de mai jos se definesc dupa cum
urmeaza:
- Aviz - document scris, emis de catre Directia Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, Achizitii si Investitii impreuna cu Directia de Utilitati, solicitat in
certificatul de urbanism, in vederea autorizarii lucrarilor pe retelele tehnicoedilitare;
- Acord de spargere pe domeniul public/privat document scris, emis de catre
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achizitii si Investitii impreuna
cu Directia de Utilitati prin care se stabilesc termenele si conditiile de executie
a lucrarilor la retelele tehnico-edilitare aflate pe domeniul public;
- Retele tehnico-edilitare ansamblul sistemelor de utilitati publice
destinate fumizarii /prestarii serviciilor de utilitati publice;
Domeniu public - totalitatea bunurilor mobile si imobile dobandite potrivit legii,
aflate in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin
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natura lor, sunt de folosinta sau interes public local, declarate ca atare prin hotarare a
Consiliului Local si care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public
national;
Perioada de valabilitate a Acordului de spargere pe domeniul public pentru
executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare - perioada cuprinsa intre data
inceperii lucrarilor si data terminarii lucrarilor (cu aducerea zonei afectate la starea
initiala),
Capitolul 3 – Utilizatorii regulamentului
Art.3.1 Utilizatorii prezentului regulament sunt:
a) Persoane fizice sau juridice care urmeaza sa execute lucrari pe domeniul public al
municipiului Moinesti;
b) Persoane fizice sau juridice care executa lucrari pe domeniul public al municipiului
Moinesti, beneficiari ai Autorizatiilor de construire pentru lucrari la retelele tehnicoedilitare;
c) detinatorii sau administratorii de retele de utilitati tehnico-edilitare( de apa, canalizare
menajera, canalizare pluviala, termoficare, telefonie, gaz, iluminat public, electrice , etc.).
Capitolul 4 - Obtinerea avizului

-

Art.4.1. Obtinerea avizului pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare pe
domeniul public, administratorului domeniului public al municipiului Moinesti, asa cum
este el solicitat in Certificatul de Urbanism, se face in baza unei cereri, depusa de catre
detinatorul Certificatului de Urbanism sau reprezentantul acestuia.
Cererea respectiva va fi insotita de urmatoarele documente, in copie:
Certificatul de Urbanism;
Plan de situatie cu identificarea traseului retelei pe domeniul public pentru care se solicita
acordul;
Plan de incadrare in zona;
BI/Cl al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia;
Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicita acordul (daca este cazul)
Certificatul unic de inregistrare (persoana juridica);
Memoriu tehnic;
Dovada achitarii taxei pentru emiterea Avizului conform prevederilor Hotararii Consiliului
Local al municipiului Moinesti privind taxele locale, in vigoare la data solicitarii acordului.
Durata de valabilitate a avizului este de maxim 12 luni de la data emiterii.
Corelat cu prograrnul de investitii al municipiului Moinesti, valabil la momentul
emiterii avizului, durata de valabilitate poate fi restransa in functie de proiectele U.A.T
mun.Moinesti in zona.
De asemenea avizului ce urmeaza a fi emis, va fi corelat cu strategia de dezvoltare a
municipiului, cu politica Consiliului Local al municipiului Moinesti.

Capitolul 5 - Procedura privind obtinerea Acordului de spargere pe domeniul
public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare si pentru
care a fost emisa Autorizatia de construire.
Art. 5.1. Pentru executarea lucrarilor de investitii, reabilitare, modernizare, lucrari de
bransamente, racorduri, se elibereaza Acordului de spargere pe domeniul public pentru
executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare, de catre Directia Urbanism,
Amenajarea Teritoriului, Achizitii si Investitii impreuna cu Directia de Utilitati, in baza
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unei cereri depuse de catre detinatorul Autorizatiei de construire.
Cererea respectiva va fi depusa cu cel putin 14 zile anterior inceperii efective a
lucrarilor si va fi insotita de urmatoarele documente, in copie:
- Autorizatie de Construire Nr. ............... din .......................... .
- Certificat de Urbanism nr ................. din .............................. .
- Plan de situatie sc: l: 500, vizat pentru neschimbare conform Autorizatiei de
construire;
- Plan de situatie ( cu specificarea exacta a locului si a modului de pozitionare a
indicatoarelor de circulatie, precum si modalitatea de imprejmuire si protectie a zonei
de lucru / a podetelor de trecere, daca este cazul);
- Profilul transversal si longitudinal;
- Contract/ comanda cu o unitate specializata pentru refacerea stratului de asfalt si a
marcajelor si a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeti de protectie,
indicatoare de circulatie, etc.);
- BI/CI - Beneficiar al Autorizatiei de construire;
- BI/CI - Responsabil lucrare; BI/Cl - Inspector de santier;
- Certificat unic de inregistrare ( societate );
- Dovada achitarii taxei pentru emiterea Acordului, conform prevederilor Hotararii
Consiliului Local al municipiului Moinesti privind taxele locale, in vigoare la data
solicitarii acordului.
Detinatorul Autorizatiei de construire are obligatia ca dupa obtinerea acordului sa
solicite prezenta reprezentantului Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achizitii si
Investitii impreuna cu Directia de Utilitati, emitent al avizului, in vederea predarii
amplasamentului, cu cel putin 3 zile inainte de inceperea efectiva a lucrarilor.
Neinceperea lucrarilor in perioada avizata atrage dupa sine pierderea valabilitatii
Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnicoedilitare. In acest caz, solicitantul este obligat sa solicite un nou acord.
Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor
tehnico-edilitare se poate prelungi o singura data din motive temeinic justificate si doar pentru
lucrarile de :
- modernizare, extindere conducta (retea);
- modernizare, extindere conducta (retea) si bransamente si/sau racorduri, aflate in
executie la momentul solicitarii prelungirii.
Pentru emiterea acestor acorduri de prelungire nu se percep taxe.
Prelungirea acordului se va da in baza unei cereri in urmatoarele conditii:
- in cerere se vor specifica motivele care au condus la necesitatea prelungirii;
- data de continuare a lucrarilor sa fie consecutiva celei de terminare a lucrarilor
din acordul initial;
- perioada de prelungire sa fie cel mult egala cu cea din acordul initial;
- la cererea de prelungire se va anexa Acordul de spargere pe domeniul public
pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare initial, in copie;
- la data solicitarii prelungirii, lucrarile sa fie demarate, respectiv in derulare.
Capitolul 6 - Lucrari care impun restrictionarea circulatiei
Art. 6.1. In situatiile in care se impune restrictionarea circulatiei rutiere, solicitantul
Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente
retelelor tehnico-edilitare, are obligatia de a solicita avizul Serviciului Politiei Rutiere a
municipiului Moinesti, conform reglementarilor legale in vigoare, iar dupa primirea avizului
de la Biroului Politiei Rutiere, si ulterior a Acordului de spargere pe domeniul public pentru
executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare de la Directia Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, Achizitii si Investitii impreuna cu Directia de Utilitati, va comunica catre:
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directia Politiei Locale, Serviciului pentru Situati de Urgenta Moinesti si Serviciului de
ambulanta Moinesti restrictiile de circulatie impuse.
Capitolul 7 - Conditii generate de lucru si refacere a zonelor afectate.
Art. 7.1. Acordul de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente
retelelor tehnico-edilitare se tine la locul unde se executa lucrarea si se va prezenta
agentilor care vor verifica aceste lucrari. Reprezentantii U.A.T. mun. Moinesti vor fi
stabiliti prin Dispozitia Primarului.
Art. 7.2 Materialul care va fi utilizat pentru umpluturi va fi depozitat in asa fel incat sa
nu ingreuneze circulatia pietonilor sau a autovehiculelor si scurgerea apelor pluviale.
Art. 7.3 Conductele vor fi acoperite cu respectarea conditiilor impuse atat prin proiect
cat si prin Acordul de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente
retelelor tehnico- dilitare, restul de umplutura, in funtie de adancimea gropii, se va
executa din balast in straturi de 15 - 20 de cm, compactate succesiv cu placa
vibrocompactoare.
Art. 7.4 Materialul rezultat din sapaturi nu se va folosi pentru umpluturi, acesta va fi
incarcat direct in mijloace de transport si transportat in zona stabilita de compartimentul
Mediu al UAT mun Moinesti, depozitarea acestuia in zona aferenta lucrarilor fiind
interzisa.
Art. 7.5 Traversarile de drumuri vor fi executate prin foraj orizontal. In cazul in care
forajul orizontal nu este posibil, traversarile de strazi vor fi executate prin sapatura
deschisa, pentru umpluturi se va utiliza numai balast. Traversarile se vor executa in doua
etape, asigurandu-se buna desfasurare a circulatiei.
Art. 7.6 Spatiile verzi se vor reface in intregime, cu iarba sau gard viu dupa caz,
pamantul va fi bine compactat. Bolovanii rezultati din sapatura se vor transporta in locul
stabilit de compartimentul Mediu al UAT mun Moinesti.
Art. 7.7 Bordurile afectate vor fi refacute in mod corespunzator prin montarea acestora
la loc sau montarea unor borduri noi daca cele vechi au fost deteriorate.
Art. 7.8. Marcajele rutiere deteriorate vor fi refacute.
Art. 7.9 In zona lucrarilor se vor pastra in starea initiala semnele geodezice, in caz
contrar se vor reface prin grija beneficiarului lucrarii.
Art. 7.10 Titularul avizului raspunde de refacerea eventualelor retele subterane care pot
fi deteriorate in timpul executiei.
Art. 7.11 La terminarea lucrarilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea lor
initiala.
Art. 7.12 Este interzisa inceperea lucrarilor fara a fi montate indicatoare de dirijare a
circulatiei conform planului anexat la cererea de solicitare a avizului de executie a
lucrarilor.
Art. 7.13 Este obligatorie sermnalizarea pe timp de noapte a zonei de lucru astfel incat
sa fie vizibil de la cel putin 150 m, iar daca este necesar se vor folosi balize lurninoase.
Art. 7.14 Toate lucrarile vor fi semnnalizate conform legislatiei si normelor in vigoare,
prin grija beneficiarului avizului.
Art. 7.15 Muncitorii care executa lucrarea vor purta obligatoriu veste reflectorizante,
vor fi instruiti privind N.T.S.M. si P.S.I. prin grija executantului, acesta fiind responsabil
in cazul oricaror evenimente privind executia lucrarii.
Art. 7.16 La terminarea lucrarilor, zona se reda circulatiei la starea initiala, dupa ce a
fost curatata si spalata cu utilaj specializat, daca este cazul.
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Art. 7.17 Prevederile prezentului regulament au caracter general și se vor aplica în
funcție de caracteristicile tehnice specifice fiecarei lucrări în parte.
Refacerea trotuarelor sau a sistemului rutier se va executa de catre o societate
autorizata in constructia de drumuri, in conformitate cu prevederile proiectului initial,
cuprinse în documentația aferentă sau respectandu-se structura rutiera existenta, dupa
cum urmeaza:
LUCRARI UTILITATI
ZONA AFECTATA CONDITII DE REFACERE
OBS.
Taierea cu masina cu disc a
Strazi si trotuare cu
imbracaminti din
stratului
de
uzura
si
mixturi asfaltice
realizarea
treptelor
de
diferite.
infratire.
Umplerea cu balast si
compactarea lui in straturi de
15-20 cm.
Turnare beton de ciment C
20/25. La trotuare stratul de
beton va fi de minim 10 cm.
Amorsarea
straturilor cu
emulsie cationica;
Aplicarea
si
cilindrarea
stratului de uzura.
La strazile a caror sens sau
banda de circulatie ,este
afectata cu lucrari de
spargere pentru inlocuiri de
retele,
bransamente,
racorduri etc., stratul de
uzura se reface pe toata
suprafata benzii sau sensului
de circulatie. La trotuare
stratul de uzura va fi de 3-4
cm.
Colmatarea rosturilor cu
mastic bituminos

Canalizare
Conducta de apa si apa
Uzata
Gaz metan
Cablul electric

Strazi si trotuare cu
imbracaminti din
beton de ciment.

Taierea cu masina cu disc a
stratului de uzura
și
realizarea
treptelor
de
infratire.
Umplerea
cu
balast
si
compactarea lui in straturi de
15-20 cm.
Turnare beton de rutier
BcR3,5-BcR5. La trotuare
stratul de beton va fi de
minim 10 cm si la partea
carosabila 20 cm.
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Strazi si trotuare cu
imbracaminti din
pavaje.

Canalizare
Conducta de apa si apa
Uzata
Gaz metan
Cablul electric

Strazi si trotuare cu
imbracaminti
din balast.
Zona verde

Umplere cu ballast si
compactarea lui in straturi de
15-20 cm.
Aplicarea stratului de nisip 5-10
cm.
Montarea pavajului.
Umplere cu balast si1
compactarea lui in straturi de
15-20 cm.
Pamantul de umplutura se
compacteaza;
Ultimul strat de 10-15 cm
ramane afanat si curatat de
impuritati(pietre, bolovani,
moloz, etc.).
Se reface flora afectata de
lucrari (gard viu, arboret,
gazon, etc.)
Se reface si zona verde
afectata de utilajele folosite.

Inaintea aplicarii straturilor de suprastructura, se va intocmi si anexa la procesulverbal de receptie, un document care sa ateste gradul de compactare a infrastructurii drumului,
trotuarului, aleii, obligatoriu la lucrarile de extindere si/sau inlocuiri retele si bransamente.
La strazile a caror sens sau banda de circulatie, este afectata cu lucrari de spargere
pentru inlocuiri de retele, bransamente, racorduri, stratul de uzura se reface pe toata suprafata
benzii sau sensului de circulatie.
La trotuarele afectate de lucrari, longitudinal si a caror latime este mai mica sau egala
cu 2 m, stratul de uzura se va reface pe toata latimea lui.
In ,,Autorizatia de spargere" pot fi facute si alte precizari, privind refacerea domeniului
public si privat si care trebuie respectate intocmai.
Lucrarile de refacere a domeniului public in urma spargerilor, raman in garantia
detinatorului sau administratorului de retea, pentru o perioada de 3 ani de la receptia lor, sau
de la data expirarii perioadei de refacere consemnata in autorizatie, aviz sau instiintare.
Capitolul 8 - Receptia lucrarilor privind aducerea terenului afectat de lucrari la
starea initiala
Art. 8.1 Beneficiarul lucrarilor are obligatia sa asigure Receptia lucrarilor privind
aducerea terenului afectat de lucrari la starea initiala atunci cand toate lucrarile sunt
terminate dar nu mai tarziu de data stabilita in Acordul de spargere pe domeniul public
pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare, respectiv sa instiinteze cu
48 de ore inainte de data de finalizare a lucrarilor acord, comisia de receptie a lucrarilor
privind aducerea terenului la starea initiala.
Art. 8.2 Comisia de receptie pentru lucrarile aferente retelelor tehnico-edilitare
pentru care a fost emis acordul de spargere pe domeniul public pentru executia
lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare, este formata din:
- comisia stabilita la nivelul UAT mun Moinest prin dispozitia
Primarului;
- beneficiarul avizului eliberat si constructorul- in calitate de invitat;
- reprezentantul administratorului/proprietarului retelei tehnico-edilitare
aferente;
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Art. 8.3 Procesul verbal de receptie privind aducerea terenului la starea initiala va fi
insotit de:
- actele de calitate privind refacerea domeniului public afectat de
lucrari, respectiv grade de compactare, certificate de calitate pentru
materialele puse in opera (aferente strazii, aleii, spatiului verde,
parcari, etc);
- poze care sa ateste refacerea si modul de refacere;
- planul de situatie si profilul transversal cu traseul
retelelor/racordurilor/bransamentelor executate atat in format scris
cat si pe suport magnetic.
Capitolul 9. Garantii

Art.9.1 Perioada de garantie a lucrarilor executate aferente interventiei pe domeniul
public al municipiului Moinesti este de 3 ani de la data receptiei lucrarilor privind
aducerea terenului afectat de lucrari la starea initiala.
Beneficiarul avizului are obligatia de a lua toate masurile de remediere
a zonelor afectate de lucrari in aceasta perioada, remedierea oricarui viciu
aparut pe domeniul public al municipiului Moinesti, respectiv surpari, cedari,
valuriri, etc. aferente.
Capitolul 10. Sanctiuni
Art. 10.1 Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenzi urmatoarele fapte:
a) executarea de lucrari pe domeniul public si privat al municipiului, fara
acordul de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente
retelelor tehnico-edilitare sau cu incalcarea acesteia;
b) executarea lucrarilor in carosabil sau trotuar din beton sau asfalt, fara a
folosi masini speciale de taiat;
c) neindepartarea materialele rezultate din sapatur i;
d) executarea umpluturilor cu materialul rezultat din sapatura (exclusiv zona verde);
e) nesemnalizarea lucrarilor conform avizului Biroului Politiei Rutiere;
f) nerefacerea la structura si forma initiala a spatiilor afectate de lucrarile de
sapatura in termenul prevazut in aviz;
g) transportul molozului, pamantului dislocat din sapaturi si alte materiale rezultate
in alte locuri decat cele indicate de UAT Mun. Moinesti;
h)blocarea accesului cu autoturisme in curti interioare.
i) nerespectarea termenului de finalizare a lucrarilor prevazut in acord.
1) neexecutarea lucrarilor de reparatii a defectelor, gropilor, fisurilor aparute in
perioada de garantie de catre executant in termenul prevazut la art.9.
Contraventiile prevazute la art.10.1 de la lit. a, d, f, g, h, se sanctioneaza cu
amenda de la 2.000 lei la 2.500 lei, iar cele de la literele b, c, e, i, l se
sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei.
Art.10.2 Verificarea respectarii conditiilor stabilite prin Acordul de spargere
pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico7

edilitare si constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre
Politia Locala a Municipiului Moinesti.
Art.10.3 Agentii constatatori vor intocmi procese verbale de constatare si
sanctionare a contraventiei in conditiile legii. Procesul verbal de constatare si
sanctionare a contraventiei constituie titlu executoriu in baza careia se va proceda
la incasarea contravalorii amenzii prin serviciile specializate ale UAT municipiul
Moinesti.

Capitolul 11. Dispozitii finale
Art. 11.1 Avand in vedere Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a
lucrarilor de constructii si instalatii si STAS-ul SR 174-2 /1997 privind lucrarile de
drumuri "Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald", conform caruia
asternerea mixturilor asfaltice se face in perioada martie-octombrie, la temperaturi
atmosferice de peste 10- C, si in conditii de timp uscat, pe timpul sezonului rece,
respectiv in perioada 01.11 - 15. 03, emiterea Acordului de spargere pe domeniul
public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare , se
restrictioneaza in functie de conditiile meteorologice existente, precum si de natura
carosabilului pe care se intervine , respectiv acesta va putea contine conditii
suplimentare, cum ar fi: - pentru lucrarile efectuate in perioada 01.11 - 15.03,
readucerea provizorie a carosabilului la starea initiala prin turnare de beton pe folie
la cota, pana cand conditiile meteo vor permite readucerea terenului afectat de
lucrari la starea initiala (asfaltare), dar nu mai tarziu de 15 aprilie .
Art. 11.2 Pe strazile, trotuarele, parcarile si celelalte spatii publice nou
modernizate, pe care pe perioada garantiei se elibereaza Acordul de spargere
pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnicoedilitare, refacerea sistemului rutier, a parcarilor, a trotuarelor si spatiilor verzi
va fi executata de catre constructorul care asigura garantia de buna executie a
lucrarilor de modernizare a strazii , pe cheltuiala beneficiarului acordului ,
pentru ca impactul asupra investitiei aflate in garantie sa fie minim .
Art. 11.3 Prin grija Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achizitii si Investitii
impreuna cu Directia de Utilitati, Acordul de spargere pe domeniul public pentru
executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare se va comunica imediat
Directiei Politiei Locale care are obligatia de a controla executia lucrarilor si
respectarea conditiile din avizele emise, si de a aplica sanctiuni.
Capitolul 14. Modele de cereri
Prin prezentul Regulament se stabilesc si modele de cereri utilizate, respectiv:
- Model de cerere pentru obtinerea Avizului in calitate de administrator al
domeniului
public;
- Model de cerere pentru obtinerea Acordului de spargere pe domeniul public
pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare - solicitant
persoana juridica ;
- Model de cerere de Prelungire al Acordului de spargere pe domeniul public
pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare ;
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-

Model de Proces verbal de receptie privind aducerea la starea initiala a
zonelor afectate de lucrari.
Modelele de cereri fac parte integranta din prezentul Regulament.
Legislatia care a stat la baza intocmirii prezentului Regulament
1. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale(republicata);
2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificarile si
completarile ulterioare;
3. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu
modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
5. Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu
modificarile si completarile ulterioare ;
6. Legea 10/1995 privind Calitatea in constructii cu modificarile si completarile
ulterioare;
7. Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de
constructii si instalatii si STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrarile de drumuri
"Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald";
8. REGLEMENTAREA TEHNICA din 15 februarie 2005, normative pentru
intretinerea si repararea strazilor , indicativ NE 033-04 (rev iz uire C270-l 99 l );
9. ORDIN nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane;
10.STAS 10144/1-90- Strazi- Profiluri transversale-Prescriptii de proiectare;
11.STAS 10144/3- 91-Strazi-Elemente geometrice-Prescriptii de proiectare;
12. STAS l0 473 l -87-Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment;
13. STAS 6400-84-Straturi de baza si de fundatie;
14. SR 7970-Straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald ( AB1; AB2);
15. SR 174-1; SR 174-2 - Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ:
CONSILIER LOCAL,
PALAȘANU MIREL

DIRECȚIA U.A.T.A.P.I.
Urb. Ghervan Catalin

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE
Ing. Baciu Costel

9

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
MUNICIPIUL MOINEŞTI
Str. VasileAlecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
www.moinesti.ro
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149

CATRE
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achizitii si Investitii si Directia Utilitati Publice
a Mun. Moinesti
Subsemnatul(a) .. ...... .. .. ... ....... ... .................. .. ...... ... .. ............. .. . .. ..... .. ...... domiciliat
in ...... .. .. ... . .... ..... ........... strada ........ ...... ......................... .. ........ . .
Nr. . ...... bl .......... sc .......... ap ... ........ telefon . .. . ..... .. .... ... ....... ... . ............... .. . ...
Reprezentant legal al SC ............................................................... cu sediul in
.... ................. ......... strada .............................. .. Nr ........ bl ..... sc .... ap ....... .
telefon ................. . ....... .
Prin prezenta va rog sa-mi eliberati Avizul in vederea obtinerii Autorizatiei de construire pentru
Lucrarea……………………………………………………………………………………………
Strada . ... ........... ............ .. .. ...... ... nr ....... .... .. ...... .............. . ..... .. .. . ... .. ..... ..
Anexez cererii urmatoarele documente:
 Certificatul de Urbanism;
 Plan de situatie cu identificarea traseului retelei pe domeniul public pentru care se solicita acordul
1:5000;
 Plan de incadrare in zona 1:5000;
 BI/Cl al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia;
 Certificatul unic de inregistrare (persoana juridica);
 Memoriu tehnic.
 Dovada achitarii taxei pentru emiterea Avizului

Data :

Semnatura
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CERERE PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE SPARGERE PE DOMENIUL PUBLIC
PENTRU
EXECUTIA LUCRARILOR AFERENTE RETELELOR TEHNICO-EDILITARE REALIZATE
IN MUNICIPIUL MOINESTI
Societatea ................................................................. inmatriculata la O.R.C. sub
nr ........ . ..... ./ .............. avand CUI. ........................ cu sediul in ................................ ,
str .......... ............................... nr ....... bl. ....... sc ....... ap ...... tel.......................... ........... .. reprezentata prin
dnul/
d-na ............................................................. domiciliat/a
in ......... ...................... str. ......................... nr ..... bl. ..... sc .... ap .... .tel.............. ..... ....... legitimandu-se cu
C.I. seria ........ nr ................... CNP ............................................. ,
prin prezenta solicit eliberarea Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor
aferente retelelor tehnico-edilitare in municipiului Moinesti pe strada .... ............................. ...... .............
.................. pentru executarea lucrarilor de ...................................... ....... ........................ , conform Autorizatiei
de Construire nr ........... ... din ............ ............... .
Lucrarea va fi executata de ................................................................................. .
Zona afectata de
lucrari

Caracteristicile zonei
afectate

Suprafata
pe care se
intervine

Data
inceperii
lucrarilor

Data
refacerii
provizorii

Data
terminarii
lucrarii(si
aducerea
zonei
afectate la
starea
i nitiala)

Data
receptiei
lucrarilor
de aducere
a terenului
lastarea
initiala

Carosabil
Trotuar,
alei
pietonale,
parcare
Spatii
Verzi
Total
Nr.copaci afectati(necesar a fi taiati) ............................................................................ .
RESPONSABILUL LUCRARII ( punctului de lucru ): .................. .. .............................. ..
ADRESA: ........................................................................ .................................... .......... ..
ACT DE IDENTITATE :B.1/C.1 ................. seria: .... ....................... nr .............................. .
Eliberat de politia ................ .................... ....... .... ............. ...... ..
ANGAJAT AL: .............................................................................................................. .
RESP. TEHNIC CU EXEC: .......... ........... ......... ................. Aut. nr ................................ .
INSPECTOR DE SANTIER: .. .. ... ......................................... Aut. nr .............................. ..
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Refacerea zonei afectata de lucrari se va face astfel :
Carosabilul :pamant /balast compactat /piatra / /beton/asfalt ............ ..
Trotuare : pamant /balast compactat /piatra / dale /beton/asfalt ......... .
Spatii verzi : pamant/iarba/tlori/copaci /pomi fructiferi/ ....................... ..
NOTA:
1. Beneficiarul (prin executantul lucrarilor) raspunde de refacerea eventualelor retele subterane pe care le
deterioreaza in timpul executiei.
2. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza dupa cum urmeaza:
- Carosabil cu strat de uzura din asfalt:
 10 cm beton asfaltic BA 16
 balast stabilizat ( 5% ciment)
 strat suport din balast
- Trotuar cu strat de uzura din asfalt:
 4 cm beton asfaltic BA8
 15 cm strat de beton C 12/15
 strat suport din balast
3. Spatiile verzi se vor reface in intregime
4. Marcajele rutiere se vor reface in totalitatea lor.
5. Bordurile afectate vor fi refacute in mod corespunzator prin montarea acestora la loc sau montarea
unor borduri noi daca cele vechi au fost deteriorate.
]ANEXEZ URMATOARELE DOCUMENTE (in copie):
• Autorizatie de Construire Nr.. .............. din .......................... .
• Certificat de Urbanism nr ................. din .............................. .
• Plan de situatie sc: 1: 500; vizat pentru neschimbare conform Autorizatiei de construire;
• Plan de situatie ( cu specificarea exacta a locului si a modului de pozitionare a indicatoarelor de
circulatie , precum si modalitatea de imprejmuire si protectie a zonei de lucru / a podetelor de
trecere, daca este cazul);
• Profilul transversal si longitudinal;
• Contract/ comanda cu o unitate specializata pentru refacerea stratului de asfalt si a marcajelor,
daca este cazul;
• BI/CI - Beneficiar al Autorizatiei de construire;
• BICI - Responsabil lucrare;
• BI/CI - Inspector de santier;
• Certificat unic de inregistrare (societate);
• Dovada achitarii taxei pentru emitere Acord,
• Avizul pentru restrictionarea circulatiei de la Serviciului Politiei Rutiere a municipiului Moinesti
daca se impune restrictionarea circulatiei rutiere.

Data :

Semnatura
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CERERE
PENTRU PRELUNGIREA ACORDULUI DE SPARGERE PE DOMENIUL PUBLIC PENTRU
EXECUTIA LUCRARILOR AFERENTE RETELELOR TEHNICO-EDILITARE IN
MUNICIPIUL MOINESTI
Societatea/Subsemnatul.. ..... ............................................................................. inmatriculata la O.R.C. sub
nr ............... . .......... ./ ... .................................. avand CUI ........................................................ cu sediul in
................ ....... ................ , str ........................... nr ....... bl ........ sc ....... ap ...... tel. ..........................
reprezentata prin .............................. domiciliat in ......................... str ................... Nr ...... avand CI seria ......
..nr .... ............... CNP ..................................... prin prezenta solicit prelungirea acordului de spargere pe
domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare
nr. ___ / ____ (anexat la prezenta cerere) pe strada ............................................................ ................... pentru
executarea lucrarilor de........................... ................................. conform Autorizatiei de Construire
nr .............. ........... din ................ .
Mentionez ca solicit prelungirea avizului pentru urmatoarele motive :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
NOUL GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR VA FI :
DATA DE CONTINUARE A LUCRARILOR: de la ............................................................ ..
DATA REFACERII PROVIZORII A CAROSABILULUI : ..................................................... .
DATA REFACERII PROVIZORII A TROTUARULUI : ....................................................... ..
DATA REFACERII PROVIZORII A SPATIILOR VERZI: .................................................... .
DATA TERMINA.RII LUCRARII(Sl ADUCEREA ZONEI AFECTATE LA STAREA
INITIALA) .......................................................................................................................... ..
DATA RECEPTIEI LUCRARILOR DE ADUCEREA ZONEI AFECTATE LA STAREA
INITIALA ....... ..................................................................................................................... .

Data :

Semnatura
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PROCES VERBAL DE RECEPTIE A LUCRARILOR PRIVIND ADUCEREA TERENULUI LA
STAREA INITIALA
Nr. ................. din ................... ..
Privind lucrarea ....... ................................................................ ...... .............................................. .
····························· ·······
·················································································································
executata in baza Autorizatiei de Construire nr. .. ..................... beneficiar
......... . . ...... .............. ... respectiv in baza Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia
lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al municipiului Moinesti nr .... .. . .
. . . . ........... ... .. . . .. .......... .
Lucrarea a fost executata n municipiul Moinesti, strada .. ... . .. . .. ............ nr...... de catre………………
In prezenta :
1.. ............................................ in calitate de beneficiar al Avizului de executie a lucrarilor aferente
retelelor tehnico-edilitare
2 .............................................. .in calitate de reprezentant al UAT mun Moinesti
3 .............................................. in calitate de reprezentant al administratorului/proprietarului retelei
tehnico-edilitare aferente
Au mai participat la receptie in calitate de invitati:
4 ............................................................. .in calitate de reprezentant al executantului.
5 ............................................................. .in calitate de reprezentant al proiectantului.
In urrna verificarii la amplasamentul Iucrarii, se constata urrnatoarele:
...................... ....................................................................................... ..... .. .............. ....... ..............................
·········· ·· ······ ········································ ·····
··········································································· ······
······················ ··· ················ ·· ····· ······· ····· ·· ······························· ···· ········· ·· ···· ········
in urrna celor constatate se propune:
....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
Garantia de buna executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al
municipiului Moinesti este de 3 ani, perioada in care titularul avizului are obligatia de a asigura remedierea
oricarui viciu aparut pe domeniul public al municipiului Moinesti, respectiv surpari, cedari, valuriri, etc.
aferente.
Prezentul proces-verbal, a fost incheiat astazi ..................................................... ,in ....... exemplare.
1 ............................................. ...... .... ..... ....... .
2 ................................................ ·· ·· · ······· ··· ·····
3 .... .... ... .............. ......... .. . . . ....... . . . .. ... .. .
Invitati
4 ......... ......... .. .. ........... . . . . .. .. . ...... . .. ... . ..
5 ....... .... .. ... .. ... .. ............ .............. ... .. ..
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Acord de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente
retelelor tehnico-edilitare in municipiul Moinesti
NR. ………………… din …………
Se autorizeaza (beneficiar) _________ ____ _____ / ______ cu domiciliul/sediul in ______________ str.
_______ nr __ sc _ ap _ _ judetul ______ sa efectueze lucrari la:
 retele publice de apa
 retele publice de canalizare
 retele pub lice de gaze
 retele publice de transport a energiei electrice
 retele publice de telefonie
 retele publice de televiziune
 retele publice de transmitere a informatiei
1.Executantul lucrarii ________________ / ______ cu domiciliul/sediul in _________ str. _________ nr __
sc _ ap_ judetul _____ _
Responsabilul lucrarii este tel. ____________ _
2.Refacerea infrastructurii la forma initiala se executa de catre __________________.... .,..tel. ______ _
Responsabilul lucrarii de refacere a infrastructurii este ____________ tel _______ _
3.Refacerea suprastructurii la forma initiala se executa de catre __________________.... tel. _______ _
Responsabilul lucrarii de refacere a suprastructurii este _____ _ ____ tel _________ _
Lucrarile de racorduri/bransament se executa la urmatoarea adresa _____________ _
Prezenta autorizatie este valabila de la __________________.... pana la __________________.... cu refacerea
la forma initiala in termen de 72 ore de la terminarea lucrarilor.
In cazul nerefacerii la termen sau in mod necorespunzator a acestor lucrari se vor aplica amenzi
contraventionale conf. HCL .. ......... .
Se vor lua masuri de siguranta circulatiei auto si pietonale conf. proiectului de semnalizare rutiera si de
siguranta circulatiei
Zona de lucru se va semnaliza si in timp de noapte conform Ordinului M.1.+M.T. nr.1112/411 /2000 aparut
in MO nr.397/2000.
Zona de lucru se va curata de pamant si de moloz in termen de 8 ore de la inceperea lucrarii.
Pamantul rezultat din sapatura se va incarca direct in masini si se va transporta in afara zonei de lucru. Nu se
va depozita pamant pe carosabil, trotuare sau zona verde.
Se vor respecta prevederile din Regulamentul de eliberare a acordului si a avizului de executie a lucrarilor
aferente retelelor tehnico-edilitare, realizate pe domeniul public al municipiului Moinesti.
In vederea executarii lucrarilor, beneficiarul detine autorizatia de construire nr.___________ din ____ /20
15

Potrivit prevederilor legale, executantul si beneficiarul raman raspunzatori de buna intretinere a
sistemului rutier si/sau pietonal refacut timp de 3 ani de la data refacerii. Montarea indicatoarelor de circulatie
este obligatia executantului.
Executantul si beneficiarul lucrarii raman raspunzatori pentru orice nerespectare a prevederilor Avizului si a
Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare,
inclusiv a documentatiei care a stat la baza autorizarii se pedepseste conform legii.

D.U.A.T.A.P.I.
Arhitect Sef

D.U.P.
Director.
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PRELUNGIREA ACORDULUI DE SPARGERE
Se prelungeste valabilitatea Acordului de spargere de la _______ pana la ______ __ /__________
AVIZ
in vederea autorizării lucrarilor de retelele tehnico-edilitare
NR ............... din data ...................... .
Se elibereaza prezentul Aviz dnei/dl/ S.C ........................... ................................................................... .
cu domiciliul/ sediul... .......... ............................................... , solicitat prin certificatul de urbanism
nr ....................... ...... , in vederea obtinerii autorizatiei de constructie pentru lucrarea ... ......... ... .
la adresa ....... ............................................................................................ ........................................... ..
cu urmatoarele observatii:
........................................................................................................................................................................
···································································································································
·································
·····························································································
··········································································
...................................................................................................................................................
Lucrarile se vor executa numai dupa obtinerea "Acordului de spargere pe domeniul public pentru
executia lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare" conform prevederilor HCL nr.----/20……..
privind Regulamentul eliberare "Avizului si Acordului de spargere pe domeniul public pentru executia
lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare in municipiul Moinesti".

D.U.A.T.A.P.I.
Arhitect Sef

D.U.P.
Director.
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