
COMUNA CÂRCEA 
PRIMĂRIA COMUNEI CÂRCEA 

   JUDEȚUL DOLJ 
 
 

ANUNT 

 
 În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Comunei Cârcea, 

aduce la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de 

hotărâre cu caracter normativ: 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru 

executarea  lucrărilor pe domeniului public la  reţelele de 

infrastructura tehnico-edilitare existentă în zonă. 

 

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de 

hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa 

www.primariacarcea.ro  

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre 

menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei comunei Cârcea, până cel 

târziu 20 aprilie 2021. 

 Forma lansată în dezbatere publică poate suferi astfel modificări ca 

urmare a eventualelor propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest 

proiect de hotărâre, precum și a demersurilor inițiatorului proiectului de 

hotărâre.  

 

 
PRIMAR,                                          SECRETAR GENERAL, 

PUPĂZĂ VALERICĂ                         TOTORA CRISTINA-FLORINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afisat azi. 17.03.2021 

http://www.primariacarcea.ro/


ROMANIA 

JUDEȚUL DOLJ 
COMUNA CÂRCEA 

CONSILIUL LOCAL CÂRCEA 
 -

PROIECT- 
 

HOTĂRÂREA NR._____/_____________________ 
privind aprobarea Regulamentului pentru executarea  lucrărilor pe domeniului 

public la  reţelele de infrastructura tehnico-edilitare existentă în zonă 
 

Având în vedere: 
-referatul de aprobare al primarului comunei Cârcea, în calitate de iniţiator al proiectului 
de hotărâre; 
-referatul compartimentului de specialitate  privind aprobarea Regulamentului pentru 
executarea  lucrărilor pe domeniului public la  reţelele de infrastructura tehnico-edilitare 
existentă în zonă; 

În temeiul prevederilor:  
-Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi 
completările ulterioare;  
-Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificari si 
completari ulterioare;  
-Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările 
şi completările ulterioare;  
-Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii  
-Legea nr.10/1995 privind Calitatea în construcţii cu modificările şi completările 
ulterioare;  
-Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  
-Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi;        
-Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii şi STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri “Îmbrăcăminţi 
bituminoase cilindrate executate la cald”;  

În baza art.129 alin.2 lit.c), coroborat cu alin.7 lit.n), art.139 alin.2, art.154 alin.1 şi 
art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1.Se aproba Regulamentului pentru executarea  lucrărilor pe domeniului 

public la  reţelele de infrastructura tehnico-edilitare existentă în zonă, anexa nr.1 la 
prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

 
Art.2.Se mandatează viceprimarul comunei Cârcea să semneze acordul prealabil,  

autorizațiile necesare pentru executarea lucrărilor de branșamente și racorduri executate 
pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă in zonă, precum și Acordul 
administratorului drumului  eliberate în baza prezentului regulament. 

Art.3.Viceprimarul şi compartimentul Amenajarea teritoriului si urbanism din 
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Cârcea, vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 



Art.4.Cu data prezentei iși încetează aplicabilitatea HCL 02/08.01.2020 privind 
aprobarea Regulamentului pentru executarea lucrărilor de branșamente și racorduri 
executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă in zonă . 

Art.5.Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestaţie de cei interesaţi în 
condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările si completările 
ulterioare. 

 Art.6.-Secretarul UAT comuna Cârcea va comunica prezenta hotarare, Institutiei 
Prefectului- Judetul Dolj, Primarului comunei Carcea, Compartimentelor de resort și va fi 
adusă la cunostintă publică prin afișare. 
                     
 
 
 
 

          INITIATOR,                                                                               AVIZAT DE LEGALITATE 
             PRIMAR                                                                                      SECRETAR GENERAL 

                 PUPĂZĂ VALERICĂ                                         TOTORA CRISTINA-FLORINA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Anexa nr.1 la Proiectul de hotarare 
  
 

REGULAMENT PENTRU EXECUTAREA  LUCRĂRILOR PE DOMENIULUI PUBLIC LA  
REŢELELE DE INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARE EXISTENTĂ ÎN ZONĂ 

 
CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1 (1) Prezentul regulament are drept scop stabilirea cadrului tehnico- 
organizatoric necesar derulării în condiţii optime a lucrărilor executate, aferent reţelelor 
tehnico-edilitare si a conditiilor privind aducerea la starea iniţială a zonelor 
afectate(carosabil, strazi, poduri, trotuare, parcări, piste de biciclete, alei pietonale, spatii 
verzi) respectiv:  

a)Procedura de solicitare, condiţiile şi documentele necesare pentru executarea 
lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public al comunei Cârcea la 
infrastructura tehnico-edilitară existentă in zonă si care afecteaza structura cailor de 
comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, trotuarelor/ aleilor, etc., terenurilor 
de sport precum si spatiilor verzi, potrivit cu art. 11, lit m) din cuprinsul Legii 
193/2019. 

b) Procedura de solicitare, condiţiile şi documentele necesare pentru obţinerea 
Acordului Administratorului drumului, solicitat prin Certificatul de Urbanism care 
afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor 
de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatii verzi. 

Art. 2 Prezentele norme sunt elaborate în conformitate cu prevederile: 
1.O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
2. Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi 

completările ulterioare;  
3. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificari si 

completari ulterioare;  
5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu 

modificările şi completările ulterioare;  
6. Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  
7. Legea nr.10/1995 privind Calitatea în construcţii cu modificările şi completările 

ulterioare;  
8. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  
           9. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi;        
10.Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii şi STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri “Îmbrăcăminţi 
bituminoase cilindrate executate la cald”;  
CAPITOLUL II 
DEFINIŢII 

Art.3 - în sensul prezentului regulament, termenii de mai jos vor avea următorul 
înţeles: 

-Drumurile de interes local aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe 
teritoriul căreia se află şi pot fi clasificate ca: 

a)drumuri comunale, care asigură legăturile: 
(i)între reşedinţa de comună şi satele componente sau cu alte sate; 



(ii)între oraş şi satele care îi aparţin, precum şi cu alte sate; 
(iii)între sate; 
b)drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la 

limitele acestora; 
- Acordul administratorului drumului – document scris, emis de către Primăria 

comunei Cârcea prin compartimentul Amenajarea teritoriului si urbanism, solicitat prin 
Certificatul de Urbanism, în vederea autorizării lucrărilor pe reţelele tehnico-edilitare 
amplasate pe proprietăți apartinand domeniului public al comunei Cârcea si care 
afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, 
trotuarelor/ aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi. 

-Acord prealabil - actul de autoritate al administratorului drumurilor locale pe 
baza căruia este permisă, în principiu, amplasarea şi/sau accesul în zona drumului public. 
Acesta nu ţine loc de Autorizaţie de amplasare şi/sau acces la drumul local şi este utilizat 
de beneficiar pentru întocmirea documentaţiei tehnice necesare obţinerii autorizaţiei de 
amplasare şi/sau acces în zona drumului public şi a autorizaţiei de construire. 

-Autorizare de amplasare şi/sau acces în zona drumului public - actul de autoritate 
al administratorului drumurilor locale pe baza căruia este permisă amplasarea şi/sau 
accesul în zona drumului public. 

-Ampriza drumului - suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale 
drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru biciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, 
taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă. 

-Zona de siguranţă - suprafeţele de teren situate de o parte şi de cealaltă a amprizei 
drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantaţiei rutiere sau altor scopuri 
legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, siguranţei circulaţiei ori protecţiei 
proprietăţilor situate în vecinătatea drumului din zonele de siguranţă fac parte şi 
suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi 
suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi 
suprafeţele ocupate de lucrări de consolidare a terenului drumului şi altele asemenea. 

-Zonele de protecţie - suprafeţele de teren situate de o parte şi de cealaltă a zonei 
de siguranţă necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului. 
CAPITOLUL III 

Regulament pentru executarea lucrărilor de branșamente și racorduri 
executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă in zonă 

Condiţii privind emiterea acordului prealabil, conform lit.m) art.11 din 
Legea nr.50/1991-R; 

Art.4 (1) Beneficiarul lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona 
drumului de interes local are obligaţia de a obţine Acordul prealabil al Consiliului Local 
Cârcea. 

(2)Acordul prealabil se emite de către Consiliului Local Cârcea în baza 
documentelor prevăzute în Anexa nr.1a), Anexa nr.1b) şi Anexa nr.1c) la prezentul 
regulament. Modelul cadru poate suferi modificări asupra conţinutului acestuia, în funcţie 
de condiţiile tehnice specifice. 

(3)Acordul prealabil se emite pentru o anumită funcţie/destinaţie a obiectivului 
aşa cum se prezintă în memoriul tehnic. 

Art.5(1) Etapele ce urmează a fi parcurse în scopul emiterii Acordului prealabil 
sunt următoarele: 

a)Depunerea de către solicitant ia Registratura Consiliului Local Cârcea a 
următoarelor înscrisuri (documentaţia, pe format de hârtie, se depune într-un exemplar): 



1.Cerere tip - conform modelului - cadru prevăzut în Anexa nr.1a) sau 1b) anexa la 
prezentul regulament privind executarea lucrărilor de branșamente și racorduri 
executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă in zonă. 

2. Copie xerox a Autorizatiei de construire.  
3. Memoriu tehnic de prezentare a lucrării solicitate pentru avizare să rezulte: 
-poziţia kilometrică şi metrică a amplasamentului în cadrul drumului local (stradă 

si număr poștal); 
-descrierea sumară a lucrărilor ce urmează a se desfăşura, cu implicaţii asupra 

traficului rutier (traficul estimat generat de obiectiv, pe tipuri de autovehicule);  
-modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale şi a celor uzate în lungul drumului 
local; 
-modul de amenajare a semnalizării rutiere aferente obiectivului, cu menţionarea 

indicatoarelor rutiere ce vor fi folosite; 
-grafic de execuție lucrări. 
-alte elemente specifice lucrării solicitate pentru avizare. 
Condiţiile impuse pentru prezentare în memoriul tehnic pot suferi unele modificări 

în funcţie de specificul/destinaţia obiectivelor ce urmează a fi amplasate. 
4.Copie xerox a actului de identitate (în cazul persoanelor fizice) sau copie a 

certificatului de înregistrare fiscală (în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice 
autorizate); 

5.Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă (1:1000/1:2000); 
6.Plan de situaţie întocmit la scara 1:500, care să cuprindă: 
-traseul existent al drumului local şi poziţia kilometrică la care se doreşte 

amplasarea obiectivului (stradă si număr poștal); 
-amplasamentul construcţiilor (a celor existente şi a celor propuse) şi al 

împrejmuirii, cu distanţa acestora faţă de axul drumului local; 
-modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale şi a celor uzate în lungul drumului 

local; 
-semnalizarea rutieră propusă. 
Condiţiile impuse pentru prezentare în planul de situaţie pot suferi unele 

modificări în funcţie de specificul/destinaţia obiectivelor ce urmează a fi amplasate. 
7. Extrasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi (valabilitatea 

extrasului va fi 30 de zile de la data eliberării acestuia). 
8. Copie act proprietate pentru imobilul ce urmează a fi racordat. 
9. Copie plan situatie și amplasament pentru imobilul ce urmează a fi racordat. 
10.  Copie chitanță privind plata taxei pentru eliberarea acordului prealabil. 
11. Certificat nomenclatură stradală. 
b)Analizarea de către compartimentele de specialitate a Primăriei Cârcea, a 

documentaţiei depuse de către solicitant.  
c)Emiterea de către Consiliul Local Cârcea, prin aparatul de specialitate, a 

Acordului prealabil, în termen de maxim 30 de zile de la depunerea documentaţiei de 
către solicitant, sau comunicarea Refuzului de emitere a Acordului, după caz; 

d)Acordul prealabil/Refuzul de emitere a Acordului prealabil va fi semnat de către 
viceprimarul comunei Cârcea. 

e)Comunicarea Acordului prealabil /a Refuzului de emitere a acordului prealabil, 
solicitantului, de către persoana responsabilă cu intocmirea acestuia. 

Art.6 Acordul prealabil nu ține loc de autorizație și nu conferă dreptul de a executa 
lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura 
tehnico-edilitară existentă in zonă. 



Art.7 Acordul prealabil este valabil pe o perioadă de 12 luni.  
Art.8 Taxa pentru eliberarea acordului prealabil este de 20LEI. 
(2) Corelat cu programul de investiţii al comunei Cârcea, valabil la momentul 

emiterii Acordului administratorului drumului, durata de valabilitate poate fi restransă în 
funcţie de proiectele Primăriei comunei Cârcea din zonă. 

(3) Acordul, ce urmeaza a fi emis, va contine, corelat cu strategia de dezvoltare a 
comunei, cu politica Consiliului Local al comunei Cârcea respectiv cu politica 
proprietarilor/administratorilor de retea, termene si conditii de executie specifice (in 
functie de natura obiectivelor existente a caror structura poate fi afectata pe traseul 
proiectat pentru executia lucrarilor aferente retelei). 

 
CAPITOLUL IV 
Condiţii privind emiterea Autorizaţiei de amplasare pentru executarea 

lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la 
infrastructura tehnico-edilitară existentă în zona drumului 

Art.9 (1) Beneficiarul lucrărilor şi obiectivelor realizate ori amplasate în zona 
drumului de interes local are obligaţia de a obţine Autorizaţia de amplasare în zona 
drumului public. 

 (2) Autorizaţia de amplasare în zona drumului public se emite de către Consiliul 
Local Cârcea, în baza documentelor prevăzute în Anexa nr.1d), Anexa nr.1e), Anexa nr.1f), 
la prezentul regulament. Modelul cadru poate suferi modificări asupra conţinutului, în 
funcţie de condiţiile tehnice specifice. 

(3) Autorizaţia de amplasare în zona drumului public se emite pentru o anumită 
funcţie/destinaţie a obiectivului aşa cum se prezintă în memoriul tehnic. 

a)Documentele necesare eliberării autorizatiei de bransament și racorduri la 
retelele de  gaze, apă, canalizare, cabluri telefonice, electrice, TV, fibră optică se depun  de 
către solicitant la Registratura Consiliului Local Cârcea (documentaţia, pe format de 
hârtie, se depune în două  exemplare): 

1.Cerere tip - conform modelului-cadru prevăzut în Anexa nr.1d) şi Anexa nr.1e) la 
prezentul regulament; 

3.Memoriu de prezentare a lucrării, din care să rezulte: 
-poziţiile kilometrice şi metrice (pe drumul judeţean) ale începutului şi sfârşitului 

traseului cablului/conductei, ale subtraversărilor/traversărilor drumului local; 
-amplasamentul instalaţiei în cadrul zonei drumului local (distanţe faţă de drumul 

local); 
-descrierea sumară a modului de amplasare a instalaţiei (cu referiri la modul de 

execuţie a şanţului în care va fi amplasată instalaţia, de cA amplasare a stâlpilor, de 
depozitare în timpul lucrărilor a pământului \ rezultat din săpătură, a utilajelor, a 
materialelor şi a uneltelor, de execuţiea subtraversării/traversării drumului local, 
asigurarea circulaţiei pietonilor în timpul lucrărilor); 

- modul de refacere a zonei afectate; 
- modul de semnalizare a lucrărilor; 
- durata de execuţie a lucrărilor; 
4. Copie xerox a actului de identitate (în cazul persoanelor fizice) sau copie a 

certificatului de înregistrare fiscală (în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice 
autorizate); 

5. Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă (1: 1000/1 :/2000); 
6. Plan de situaţie la scară 1 : 500, care să cuprindă: 



- traseul instalaţiei în zona drumului cu specificarea distanţei faţă de drumul 
local; 

- poziţiile kilometrice şi metrice pe drumul local ale începutului şi sfârşitului 
traseului instalaţiei şi a subtraversărilor/traversărilor. 

7.Secţiuni transversale: în dreptul subtraversărilor/traversărilor (cu specificarea 
adâncimii/înălţimii de amplasare a acestora faţă de cota în ax a drumului local); 

8.Aviz tehnic de racordare la utilităţi de la societăţile deţinătoare de reţele 
(electricitate, distribuţie gaz, etc.). 

Extrasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi (valabilitatea extrasului 
va fi 30 de zile de la data eliberării acestuia). 

9.Copie act proprietate pentru imobilul ce urmează a fi racordat. 
10.Copie plan situatie și amplasament pentru imobilul ce urmează a fi racordat. 
11. Copie chitanță privind plata taxei pentru eliberarea autorizatiei. 
12. Copie contract de execuţie de lucrări încheiat cu o societate comercială 

specializată în lucrări de drumuri. 
13. Contract de execuţie de lucrări încheiat între societatea comercială care va 

executa lucrările tehnico – edilitare şi beneficiarul lucrării. 
14. Certificat de nomenclatură stradală. 
15. Copie acord prealabil . 
16. Punctul de vedere al detinătorilor de utilități din zonă privind branșamentele 

și racordurile executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă 
în zona drumului. 

17. Avizul poliției rutiere în cazul în care lucrarea de branșament sau racord 
afectează partea carosabilă a drumului. 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei este de 50 LEI. 
Art.10. Autorizaţia de amplasare este valabilă pe o perioadă de 12 luni.  
Art.11. Respectarea condiţiilor cuprinse în Autorizaţia emisă sunt obligatorii. 
Art.12. Executantul lucrărilor care afecteaza domeniul public este obligat să 

respecte termenul de executie acordat prin Autorizaţia .  
 Art.13. În cazul în care, din motive întemeiate, executarea lucrărilor nu poate fi 
finalizată în termenul inițial stabilit în autorizație, autorizația poate fi prelungită o singură 
dată,  pe o perioadă de 12 luni.  

Art. 14. Pentru prelungirea Autorizaţiei sunt necesare următoarele acte: 
a)Cerere tip conform modelului - cadru prevăzut în Anexa nr.1g) la prezentul 

regulament privind executarea lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe 
domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă in zonă. 

b)Autorizaţie de construire (AC) – în original; 
c)Grafic de execuţie lucrări. 
d)Memoriu justificativ în vederea prelungirii autorizației. 
e)Copie chitanţă privind plata taxei pentru prelungirea Autorizaţiei . 
Art.15. Taxa pentru prelungirea  Autorizaţiei este de 25 LEI. 
Art.16. Plata taxei pentru prelungirea Autorizaţiei se face la depunerea 

documentaţiei. 
Art.17. In situația în care administratorul drumului prin acordul prealabil eliberat 

stabilește ca executarea lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul 
public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zona drumului să fie făcută prin 
spargerea străzilor, în acest caz va fi eliberată AUTORIZAȚIA DE SPARGERE A STRĂZII- 
Anexa nr.1j) la prezentul regulament. 



Art.18. Pentru eliberarea  Autorizaţiei de spargere a strazii  sunt necesare 
următoarele acte:  

1.Cerere tip - conform modelului-cadru prevăzut în Anexa nr.1i) la prezentul 
regulament; 

3.Memoriu de prezentare a lucrării, din care să rezulte: 
-poziţiile kilometrice şi metrice (pe drumul judeţean) ale începutului şi sfârşitului 

traseului cablului/conductei, ale subtraversărilor/traversărilor drumului local; 
-amplasamentul instalaţiei în cadrul zonei drumului local (distanţe faţă de drumul 

local); 
-descrierea sumară a modului de amplasare a instalaţiei (cu referiri la modul de 

execuţie a şanţului în care va fi amplasată instalaţia, de cA amplasare a stâlpilor, de 
depozitare în timpul lucrărilor a pământului \ rezultat din săpătură, a utilajelor, a 
materialelor şi a uneltelor, de execuţiea subtraversării/traversării drumului local, 
asigurarea circulaţiei pietonilor în timpul lucrărilor); 

- modul de refacere a zonei afectate; 
- modul de semnalizare a lucrărilor; 
- durata de execuţie a lucrărilor; 
4. Copie xerox a actului de identitate (în cazul persoanelor fizice) sau copie a 

certificatului de înregistrare fiscală (în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice 
autorizate); 

5. Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă (1: 1000/1 :/2000); 
6. Plan de situaţie la scară 1 : 500, care să cuprindă: 
- traseul instalaţiei în zona drumului cu specificarea distanţei faţă de drumul 

local; 
- poziţiile kilometrice şi metrice pe drumul local ale începutului şi sfârşitului 

traseului instalaţiei şi a subtraversărilor/traversărilor. 
7.Secţiuni transversale: în dreptul subtraversărilor/traversărilor (cu specificarea 

adâncimii/înălţimii de amplasare a acestora faţă de cota în ax a drumului local); 
8.Aviz tehnic de racordare la utilităţi de la societăţile deţinătoare de reţele 

(electricitate, distribuţie gaz, etc.). 
Extrasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi (valabilitatea extrasului 

va fi 30 de zile de la data eliberării acestuia). 
9.Copie act proprietate pentru imobilul ce urmează a fi racordat. 
10.Copie plan situatie și amplasament pentru imobilul ce urmează a fi racordat. 
11. Copie chitanță privind plata taxei pentru eliberarea autorizatiei. 
12. Copie contract de execuţie de lucrări încheiat cu o societate comercială 

specializată în lucrări de drumuri. 
13. Contract de execuţie de lucrări încheiat între societatea comercială care va 

executa lucrările tehnico – edilitare şi beneficiarul lucrării. 
14. Certificat de nomenclatură stradală. 
15.Copie acord prealabil . 
16.Dovada înștiințării către deținătorii rețelelor  de utilități din zonă. 
17. Avizul poliției rutiere. 
18. Autorizația de amplasare pentru executarea lucrărilor de branșamente și 

racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în 
zona drumului. 

19. Punctul de vedere al detinătorilor de utilități din zonă privind branșamentele 
și racordurile executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă 
în zona drumului. 



Taxa pentru eliberarea autorizatiei de spargere astrazii  este de 30 LEI. 
Art.19. Autorizația de spargere a străzii este valabilă pe o perioadă de 12 luni.  
Art.20. Toate lucrările de branșamente și racorduri executate pe domeniul public 

la infrastructura tehnico-edilitară existentă in zonă care intersectează străzi cu carosabil, 
rigole, trotuare din îmbrăcăminţi permanente, aflate în garanţie, se vor executa numai pe 
baza soluției stabilite de administratorul drumului . 

Art.21.Se vor efectua probe de laborator pentru materialele folosite, se vor 
recolta probe pentru obţinerea buletinelor de calitate privind calitatea terenului de 
fundare, a umpluturii şi a stratului ce compune fundaţia drumului, în sensul că 
executantul lucrării de instalaţii va prezenta buletine de calitate a compactării şi 
umpluturii de pământ, iar firma ce reface strada va prezenta buletine de calitate pentru 
staturile ce concură la realizarea fundaţiei şi a stratului de uzură pentru drumul respectiv. 

Art.22. Pământul rezultat din săpătură va fi depozitat în aşa fel încât să nu 
împiedice circulaţia mijloacelor de transport, precum şi scurgerea apelor pe rigolă. 

Art.23. Beneficiarii sau executanţii lucrărilor tehnico-edilitare care afecteaza 
domeniul public au obligatia de a încheia contracte de refacere a domeniului public cu o 
societate comercială specializată în lucrări de drumuri. 

Art.24 Începerea executiei lucrărilor de bransamente sau racorduri se va face doar 
cu asistenţă tehnică din partea reprezentanţilor deţinătorilor de reţele existente în zonă. 

Art.25. PENTRU STRĂZILE ÎN GARANŢIE LUCRĂRILE DE INVESTIŢII SE POT 
EXECUTA NUMAI CU REFACEREA ÎN TOTALITATE A CAROSABILULUI(stratul de 
uzură)/TROTUARULUI AFECTAT, CÂT ŞI A MARCAJULUI RUTIER. 

Art.26. În cazul în care se execută lucrări de cuplare sau traversare prin spargere 
a străzilor în garanţie investitorul are obligaţia de a freza şi reface cele două straturi de 
asfalt(stratul de legătură şi stratul de uzură) pe o suprafaţă de 1 metru în jurul 
perimetrului suprafeţei afectate. 

Art.27. În termen de maxim două săptămâni de la finalizarea lucrărilor, 
beneficiarul va solicita administratorului drumului, deplasarea în teren al 
reprezentanţilor acestuia, în vederea încheierii unui proces-verbal
 de confirmare a execuţiei lucrărilor în condiţiile autorizaţiei eliberate conform 
modelului-cadru prevăzut în Anexa nr. 1h) la prezentul  regulament. 

CAPITOLUL V– Procedura privind obţinerea Acordul Administratorului 
drumului, pentru extinderea rețelelor de utilitate publica, solicitat prin Certificatul 
de Urbanism care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, 
podurilor, parcarilor, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatii 
verzi.  
 

Art.28. (1) Obţinerea Acordului administratorului drumului, emis de către 
Primăria Comunei Cârcea prin compartimentul pentru amenajarea teritoriului si 
Urbanism, solicitat prin Certificatul de Urbanism se face în baza unei cereri, depusă de 
către deţinătorul Certificatului de Urbanism in baza cererii depuse de catre operatorul 
economic autorizat pentru categoria de lucrari respective, care va executa lucrarea sau 
reprezentantul acestuia. 

Cererea respectivă va fi însoţită de următoarele documente, în copie: 
- Certificatul de Urbanism, pentru lucrarile care conform Legii 50/1991 si a 

modificarilor aduse prin Legea nr. 193/2019 necesita autorizatie de constructie 
- Plan de situaţie cu identificarea traseului reţelei tehnico-edilitare pe domeniul 

public pentru care se solicită acordul/identificarea constructiei existente asupra careia 



seintervine (din care sa reiasa exact zona afectata de lucrari: carosabil, trotuar/alee, 
parcare, terenuri de sport, etc.,spatiu verde); 

- Plan de încadrare în zonă; 
- BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului 

acestuia; 
- Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul (dacă 

este cazul); 
- Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică); 
- Memoriu tehnic cu prezentarea detaliata a modului de executie a lucrarilor (sant 

deschis sau subtraversare) in cazul retelelor si a zonelor afectate (carosabil cale rutiera, 
pod, trotuar/alee, parcare, pista de biciclete, etc., teren de sport, spatiu verde); 

- In cazul in care executarea lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare impune 
realizarea unor interventii la constructii (poduri, pasaje, pasarele, alte lucrari de arta ) 
existente (implicit desfacerea unor parti din acestea), solicitantul va depune, aferent 
cererii, expertiza tehnica aferenta constructiei asupra careia se propune interventia; 

- Extrasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi (valabilitatea 
extrasului va fi 30 de zile de la data eliberării acestuia). 

Taxa pentru eliberarea acordului administratorului drumului este de 30 LEI. 
  (2) Durata de valabilitate a Acordului administratorului drumului este de maxim 
12 luni de la data emiterii.  

(3) Corelat cu programul de investiţii al comunei Cârcea, valabil la momentul 
emiterii Acordului administratorului drumului, durata de valabilitate poate fi restransă în 
funcţie de proiectele Primăriei comunei Cârcea din zonă. 

(4) Acordul, ce urmeaza a fi emis, va contine, corelat cu strategia de dezvoltare a 
comunei, cu politica Consiliului Local al comunei Cârcea respectiv cu politica 
proprietarilor/administratorilor de retea, termene si conditii de executie specifice (in 
functie de natura obiectivelor existente a caror structura poate fi afectata pe traseul 
proiectat pentru executia lucrarilor aferente retelei). 

Art.29.(1) Emiterea de către Consiliul Local Cârcea, prin aparatul de specialitate, 
a Acordului administratorului drumului sau comunicarea Refuzului de emitere se face în 
termen de maxim 30 de zile de la depunerea documentaţiei de către solicitant. 

(2) Acordului administratorului drumului /Refuzul de emitere a acestuia va fi 
semnat de către viceprimarul comunei Cârcea. 

(3)Comunicarea Acordului administratorului drumului /a Refuzului de emitere a 
acestuia, solicitantului, se face de către persoana responsabilă cu intocmirea acestuia din 
cadrul compartimentului Amenajarea teritoriului si Urbanism. 

Art.30 Acordul administratorului drumului nu ține loc de autorizație și nu conferă 
dreptul de a executa lucrari pentru extinderea rețelelor de utilitate publica executate pe 
domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă in zonă. 

Art.31. Acordul Administratorului drumului este prevazut in anexa 1k) la 
prezentul regulament. 

 
CAPITOLUL VI-SANCȚIUNI  
Art.32. Nerespectarea prevederilor cuprinse in prezentul Regulament, daca 

nu au fost comise in altfel de conditii incat potrivit legii penale sa fie considerate 
infractiuni, constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza : 

a) Executarea lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe 

domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă in zonă, 

conform lit.m) art.11 din Legea nr.50/1991-R, fara obtinerea 



Acordului/Autorizatiei stabilite prin prezentul regulament, reprezinta 

contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1500 

lei la 2500 lei pentru persoane juridice si de la 800 lei la 1600 lei pentru 

persoane fizice. 

 
b)Executarea de lucrari pentru extinderea rețelelor de utilitate publica, care 

afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, 
trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatii verzi, fară obtinerea 

Acordului Administratorului drumului  solicitat prin Certificatul de Urbanism, sau 
executarea unor asemenea lucrari fără respectarea acestui acord,  reprezinta contraventie 
si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane 
juridice si de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice. 

 
Art.33 Responsabilitatea pentru respectarea şi urmărirea aplicării prezentelor 

norme este în sarcina compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Cârcea. 

Art.34  Anexele 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f), 1g), 1h), 1i), 1j), 1k) fac parte integrantă 
din prezentul regulament. 

Art.35 Prezentul regulament poate fi completat şi modificat prin hotărâre a 
consiliului local Cârcea. 

Art.36 Prezentul regulament  se completează de drept cu dispoziţiile legislaţiei in 
vigoare. 

OBSERVAŢII: La amplasarea oricăror construcţii, instalaţii amenajări, etc. se vor avea în vedere 
orice alte norme legale incidente în domeniu, în vigoare la data solicitării acordului prealabil, respectiv a 
autorizaţiei de amplasare la drum, inclusiv cele referitoare la distanţele de amplasare. 

INSPECTOR, 
DINU ALIN CONSTANTIN 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



COMUNA CÂRCEA 

Str. Aeroportului, Nr. 45; Cod 207206 

Tel.: 0251 458121 / Fax: 0251 458121 

E-mail: carcea@dj.e-adm.ro 

JUDEŢUL DOLJ 

 
                    PRIMARIA CARCEA 
 
 

ACORD ADMINISTRATOR DRUM 
Nr. ..... din ............. 

 
 În baza cererii înregistrate la primăria Cârcea sub nr. ………….din .............. , înaintata de catre 

.................... prin ............. pentru   .................... cu sediul în ....................., sectorul ....., .............., nr. 

............telefon/fax .................... 
Pentru imobilul - teren şi/ sau construcţii - situat în judeţul  Dolj , comuna Cârcea , satul Cârcea , strada 

……………… , nr. ..............  , cartea funciara ............. , nr. cadastral ................. , sau identificat prin (3)  
 
În scopul (4) : .................................................................................. 

În urma analizării documentaţiei transmise şi a verificării datelor existente, se emite următorul 

ACORD  
FAVORABIL 

 

Cu urmatoarele precizari referitoare la amplasament : 

 1. Terenul  se afla in intravilanul  comunei Cârcea , strada  ......................... - domeniul public . 
              2. Folosinta actuala  - drum 
    3. Conform PUG/PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local   nr. ...................  , amplasamentul 
este situat in zona ................................... ,   POT ....%, CUT ......... . 
 4. Extinderea rețelei se va realiza prin subtraversare – ...................... . 
 5. Dupa realizarea   extinderii rețelei se va aduce amplasamentul  la starea initiala . 

7. Suprafata de teren ocupata temporar de lucrare este de  ....... mp . 
8. Acordul nu ține loc de autorizație și nu conferă dreptul de a executa lucrări de extindere a 

rețelelor executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă in zonă. 
9. Acordul prealabil este valabil pe o perioadă de 12 luni . 

             10. Taxa de eliberare a acordului prealabil s-a achitat cu chitanta nr...... / ..................... in 
cuantum de 21 lei. 

 
 

Viceprimar, 
Drânceanu Marius 

 
Secretar General, 

Totora Cristina-Florina 
 

                                   Întocmit, 
Dinu Alin 
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 COMUNA CÂRCEA 
Str. Aeroportului, Nr. 45; Cod 207206 
Tel. / Fax: 0251 458121; 0251458107 
CUI 16346370 
E-mail: carcea@dj.e-adm.ro 
JUDEŢUL DOLJ 

 

   Nr.3284/17.03.2021 
 

Raport de specialitate  
privind aprobarea Regulamentului pentru executarea  lucrărilor pe domeniului 

public la  reţelele de infrastructura tehnico-edilitare existentă în zonă 
 

Modificările legislative aduse de prevederile  Legii nr. 193/2019 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, presupun executarea unor constructii fără autorizaţie de 
construire/desfiinţare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau 
aspectul arhitectural al construcţiilor, cu excepţia cazurilor în care acestea se execută la 
categoriile de construcţii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr.50/1991, 
respectiv: 

Art. 11 
(1) Se pot executa fără autorizaţie de construire/desfiinţare următoarele lucrări 

care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor, cu 
excepţia cazurilor în care acestea se execută la categoriile de construcţii prevăzute la art. 
3 alin. (1) lit. b): 

a) reparaţii la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele 
din care sunt executate; 

b) reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma 
acestora; 

c) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară; 
d) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, 

dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din 
care sunt realizate respectivele lucrări; 

e) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit şi ale coşurilor de fum aferente; 
f) tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi alte finisaje interioare, precum şi 

pardoseli interioare; 
g) reparaţii la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi alte finisaje exterioare, dacă 

nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor; 
h) reparaţii sau înlocuiri la instalaţiile interioare, precum şi reparaţii la 

branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele 
proprietăţii; 

i) montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere, 
precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a 
consumurilor de utilităţi; 

j) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calităţii şi formei 
arhitecturale a elementelor de faţadă, astfel: 

1. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare; 
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2. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului - dacă nu se 
schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă - la clădiri de locuit 
individuale cu cel mult 3 niveluri; 

k) lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii curente la infrastructura de 
transport şi la instalaţiile aferente; 

l) lucrări de branşamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin 
regulamentul local de urbanism; 

m) lucrări de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la 
infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizaţia 
administratorului drumului; 

n) modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din 
materiale uşoare; 

o) schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu 
sunt necesare lucrări de construire/ desfiinţare pentru care legea prevede emiterea 
autorizaţiei de construire/desfiinţare, cu încadrarea în prevederile documentaţiilor de 
urbanism aprobate; 

p) introducerea de reţele şi echipamente de comunicaţii electronice în 
infrastructurile fizice subterane existente, construite cu această destinaţie, precum şi 
introducerea de reţele şi echipamente de comunicaţii electronice în infrastructurile fizice 
interioare existente; 

q) lucrări de intervenţii în scopul implementării măsurilor necesare conform 
legislaţiei prevenirii şi stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalaţiilor 
specifice prevenirii şi stingerii incendiilor, în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate 
la incendiu; 

r) lucrări de plantare a perdelelor forestiere de protecţie şi împăduriri pe terenuri 
degradate; 

s) lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei 
cimitirului; 

ş) lucrări pentru amplasarea de structuri uşoare demontabile pentru acoperirea 
terenurilor de sport existente sau destinate desfăşurării evenimentelor culturale care vor 
fi realizate în baza unui aviz de amplasare. 

(2) Se pot executa fără autorizaţie de construire/desfiinţare următoarele lucrări 
care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor 
amplasate în zone de protecţie a monumentelor sau în zone construite protejate, care nu 
sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, ori dacă acestea nu reprezintă 
construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentaţii de urbanism 
aprobate: 

a) lucrări de reparaţii şi/sau întreţinere la construcţii existente, care nu afectează 
volumul, forma clădirii şi decoraţia faţadelor şi care nu reprezintă extinderi, demolări sau 
modificări structurale: 

(i)lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi restaurare a 
componentelor artistice ale construcţiilor, cu avizul autorităţii administraţiei publice 
centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural sau al serviciilor 
deconcentrate ale acesteia, după caz; 

(ii)lucrări de reparaţii minore la finisaje exterioare cu condiţia să se păstreze 
materialul, culoarea şi textura finisajului; 

(iii)lucrări de uniformizare a culorii şi texturii finisajelor exterioare, în cazul în care 
aspectul a fost deteriorat prin mai multe intervenţii de reparaţii; 



(iv)reparaţii/înlocuiri de tâmplărie exterioară, cu condiţia să se păstreze 
materialul, forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei; 

b) lucrări de reparaţii interioare la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, precum 
şi înlocuiri de tâmplărie interioară, cu păstrarea dimensiunii golurilor; 

c) lucrări de reparaţii şi înlocuiri la pardoseli; 
d) reparaţii sau înlocuiri la instalaţiile interioare; 
e) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit şi ale coşurilor de fum aferente, 

păstrându-se forma, dimensiunile şi materialele acestora; 
f) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, trotuare, ziduri de 

sprijin ori scări de acces, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care 
sunt executate; 

g) modificări de compartimentări nestructurale, demontabile, realizate din 
materiale uşoare şi care nu modifică concepţia spaţială interioară; 

h) schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu 
sunt necesare lucrări de construire/desfiinţare pentru care legea prevede emiterea 
autorizaţiei de construire/desfiinţare, cu încadrarea în prevederile documentaţiilor de 
urbanism aprobate; 

i) lucrări de intervenţii în scopul implementării măsurilor necesare conform 
legislaţiei prevenirii şi stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalaţiilor 
specifice prevenirii şi stingerii incendiilor, în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate 
la incendiu. 

(3) La construcţiile cu caracter special având destinaţia de unităţi sanitare care 
sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone 
construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fără autorizaţie de construire 
lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al 
construcţiilor de finisaje interioare şi exterioare, reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie 
interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, 
reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi 
materialele din care sunt executate, reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile 
interioare. 

(4) În cazul construcţiilor monument istoric şi al construcţiilor cu valoare 
arhitecturală sau istorică stabilită prin documentaţii de urbanism aprobate, lucrările 
prevăzute la alin. (2) se pot executa numai cu notificarea prealabilă a autorităţii 
administraţiei publice locale şi a serviciului deconcentrat al autorităţii centrale 
competente în domeniul protejării patrimoniului cultural şi în baza acordului scris al 
acestui serviciu deconcentrat care conţine condiţiile şi termenele de executare ale 
lucrărilor sau, după caz, necesitatea urmării procedurii de autorizare a respectivelor 
lucrări. 

(5) Acordul scris prevăzut la alin. (4) se emite în cel mult 30 de zile de la data 
înregistrării notificării, iar la depăşirea termenului prevăzut se consideră că lucrările 
notificate beneficiază de acord tacit. 

(6) Procedura şi formatele notificării şi, respectiv, emiterii acordului scris 
prevăzute la alin. (4) se stabilesc prin ordin al ministrului competent în domeniul 
protejării patrimoniului cultural. 

(7) Se pot executa fără autorizaţie de construire: 
a) lucrări pentru amplasarea de tonete şi pupitre acoperite sau închise, destinate 

difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără 
fundaţii şi platforme, în suprafaţă de maximum 12 mp, în baza avizului de amplasare şi 



care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără 
racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice; 

b) lucrări de reparaţii/reabilitări/retehnologizări, inclusiv modificarea, înlocuirea 
sau adăugarea de echipamente reţelelor de comunicaţii electronice, în cazul în care pentru 
acestea nu sunt necesare şi lucrări asupra infrastructurilor fizice de susţinere, efectuate 
de beneficiarii regimului de autorizare generală din domeniul comunicaţiilor electronice 
şi/sau de operatorii de reţea; 

c) lucrările geofizice de cercetare şi prospecţiune a potenţialului petroligen, cu 
respectarea legislaţiei privind protecţia mediului: prospecţiuni seismice, vibrare 
controlată, prospecţiuni gravimetrice, prospecţiuni magnetometrice, prospecţiuni 
geoelectrice, prospecţiuni radiometrice, teledetecţie, în condiţiile în care acestea nu 
presupun foraje sau lucrări de natura lucrărilor de construcţii." 

Drumurile de interes local aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe 
teritoriul căreia se află şi pot fi clasificate ca: 

a)drumuri comunale, care asigură legăturile: 
(i)între reşedinţa de comună şi satele componente sau cu alte sate; 
(ii)între oraş şi satele care îi aparţin, precum şi cu alte sate; 
(iii)între sate; 
b)drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la 

limitele acestora; 
Conform prevederilor art. 4, alin. 1 şi art. 37, alin. 4 din Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilitaţi publice cu modificările si completările ulterioare, 
sistemele de utilitaţi publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a 
unitaţilor administrativ-teritoriale. Sunt bunuri de interes si folosinţă publică si aparţin, 
prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public ori privat al unitaţilor 
administrativteritoriale, fiind supuse regimului juridic al proprietaţii publice sau private 
a acestora. 

Ocuparea temporară a unor terenuri pentru lucrări de intervenţie, înfiinţare, 
extindere, retehnologizare, reparaţii si revizii planificate la sistemele de utilitaţi publice, 
se va face pe baza acordului prealabil al deţinatorilor de terenuri şi cu plata depagubirilor 
cuvenite, stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare. Daca cu ocazia executarii 
lucrărilor se produc pagube proprietarilor din vecinătatea sistemelor de utilitaţi publice, 
operatorii au obligaţia să plătească despagubiri acestora, în condiţiile legii. 

 Consiliul Local stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind 
formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale precum si 
responsabilităţile autoritaţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice 
implicate in domeniul finanţelor publice locale în conformitate cu prevederile art. 1, alin. 
1, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 

Potrivit art. 50 şi art. 46 din OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, 
 republicată, cu modificările şi completările ulterioare deţinatorii de construcţii, 
amenajari, accesuri, instalaţii sau orice alte obiective ampasate in zona drumului public 
sunt obligaţi să execute revizia periodica şi repararea acestora, pentru a asigura estetica, 
protejarea drumului si siguranţa circulatiei iar realizarea in zona drumului public a 
oricarei construcţii sau instalaţii, in orice scop, se face cu respectarea legislaţiei in vigoare 
privind amplasarea si autorizarea executarii construcţiilor şi numai cu acordul prealabil 
al administratorului drumului. 

 Pentru o bună gestionarea a lucrărilor de investiţii şi intervenţii executate în zona 
drumului public de către deţinătorii de utilităţi, cât şi determinării acestora de a aduce la 
starea iniţială sistemul rutier, astfel încât circulaţia rutieră şi pietonală să nu fie afectată, 



lucrările mai sus precizate se pot executa numai cu acordul prealabil/autorizatia  emisa 
de administratorul drumului, pe baza unui regulament. 

 În ceea ce priveste obţinerea Acordului administratorului drumului, emis 
de către Primăria Comunei Cârcea prin compartimentul pentru amenajarea teritoriului si 
Urbanism, solicitat prin Certificatul de Urbanism se face în baza unei cereri, depusă de 
către deţinătorul Certificatului de Urbanism in baza cererii depuse de catre operatorul 
economic autorizat pentru categoria de lucrari respective, care va executa lucrarea sau 
reprezentantul acestuia, propunem ca  cererea respectivă sa fie însoţită de 
următoarele documente, în copie: 

- Certificatul de Urbanism, pentru lucrarile care conform Legii 50/1991 si a 
modificarilor aduse prin Legea nr. 193/2019 necesita autorizatie de constructie 

- Plan de situaţie cu identificarea traseului reţelei tehnico-edilitare pe domeniul 
public pentru care se solicită acordul/identificarea constructiei existente asupra careia 
seintervine (din care sa reiasa exact zona afectata de lucrari: carosabil, trotuar/alee, 
parcare, terenuri de sport, etc.,spatiu verde); 

- Plan de încadrare în zonă; 
- BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului 

acestuia; 
- Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul (dacă 

este cazul); 
- Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică); 
- Memoriu tehnic cu prezentarea detaliata a modului de executie a lucrarilor (sant 

deschis sau subtraversare) in cazul retelelor si a zonelor afectate (carosabil cale rutiera, 
pod, trotuar/alee, parcare, pista de biciclete, etc., teren de sport, spatiu verde); 

- In cazul in care executarea lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare impune 
realizarea unor interventii la constructii (poduri, pasaje, pasarele, alte lucrari de arta ) 
existente (implicit desfacerea unor parti din acestea), solicitantul va depune, aferent 
cererii, expertiza tehnica aferenta constructiei asupra careia se propune interventia; 

- Extrasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi (valabilitatea 
extrasului va fi 30 de zile de la data eliberării acestuia). 

Totodata propunem stabilirea unei taxe pentru eliberarea acordului 
administratorului drumului este de 30 LEI. 
  Durata de valabilitate a Acordului administratorului drumului este de maxim 12 
luni de la data emiterii.  

 Acordul, ce urmeaza a fi emis, va contine, corelat cu strategia de dezvoltare a 
comunei, cu politica Consiliului Local al comunei Cârcea respectiv cu politica 
proprietarilor/administratorilor de retea, termene si conditii de executie specifice (in 
functie de natura obiectivelor existente a caror structura poate fi afectata pe traseul 
proiectat pentru executia lucrarilor aferente retelei). 

 Faţă de cele expuse mai sus, în vederea eliberării cu acordului/autorizaţiei 
administratorului drumului, pentru lucrări de branşamente şi racorduri executate pe 
domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, în conformitate cu 
lit.m) din Legea nr. 193/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, este necesar adoparea unui 
Regulament in acest sens,  supun spre aprobare Consiliului Local al Comunei Cârcea 
„Regulamentul pentru executarea  lucrărilor pe domeniului public la  reţelele de 
infrastructura tehnico-edilitare existentă în zonă”, anexă la prezentul raport. 

 
Inspector, 

Dinu Alin Constantin 
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Referat de aprobare a proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Regulamentului pentru executarea  lucrărilor pe 
domeniului public la  reţelele de infrastructura tehnico-edilitare existentă în zonă 

 
Conform prevederilor Legii nr. 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții s-au modificat 
condițiile privind executarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare , respectiv 
”lucrările de branșamente și racorduri la construcțiile deja existente se pot executa fără 
autorizație de construire , doar pe baza unui un acord/autorizație emis/ă de 
administratorul drumului public”.  

Având în vedere implicațiile acestei măsuri legislative precum și necesitatea 
executării acestor lucrări în conformitate cu prevederile legale, este necesar întocmirea 
unui regulament de eliberare a Acordului Administratorului Drumului privind executarea 
și autorizarea lucrărilor de branșamente și racorduri pe domeniul public al comunei 
Cârcea, la infrastructura tehnico edilitară a rețelelor existente pe proprietățile aparținând 
domeniului public al comunei și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, 
străzilor, podurilor, parcărilor, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și 
spațiilor verzi. Regulamentul are drept scop stabilirea cadrului tehnico-organizatoric 
necesar derulării în condiţii optime a lucrărilor executate, aferent reţelelor tehnico-
edilitare si a conditiilor privind aducerea la starea iniţială a zonelor afectate(carosabil, 
strazi, poduri, trotuare, parcări, alei pietonale, spatii verzi) respectiv: 

a)Procedura de solicitare, condiţiile şi documentele necesare pentru executarea 
lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public al comunei Cârcea la 
infrastructura tehnico-edilitară existentă in zonă si care afecteaza structura cailor de 
comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, trotuarelor/ aleilor, etc., terenurilor 
de sport precum si spatiilor verzi, potrivit cu art. 11, lit m) din cuprinsul Legii 193/2019. 

b) Procedura de solicitare, condiţiile şi documentele necesare pentru obţinerea 
Acordului Administratorului drumului, solicitat prin Certificatul de Urbanism care 
afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor 
de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatii verzi. 

Totodata prin prezentul regulament se aproba formularele ce vor fi utilizate în 
procesul autorizării lucrărilor de branșamente și racorduri precum cele folosite pentru 
obţinerii Acordului Administratorului Drumului pentru realizarea de extinderi la retelele 
de utilitati publice.În acest sens s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre și propunem 
promovarea lui pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Comunei Cârcea în vederea 
adoptării in forma initiala. 

 
PRIMAR 
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