
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI ALBESTII DE ARGES

JUDETUL ARGES

Comuna Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal 4121978, CP 117005
Tel./Fax 0248 735005

HoTARAREA N R .....?........

pentru aprobarea Regulamentului privind Acordul administratorului drumului public
local pentru realizarea in zona drumurilor publice de interes local a lucririlor de
bl'ansamente si racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-

edilitari existenti in zoni, si pentru intervenfie in regim de urgen!5 in caz de avarie la
refelele edilitare de pe raza comunei Albcstii de Arges, jude{ul Arg€s

Consiliul local al comunei Albestii de Arges;
AvAnd in vedere referatul de aprobare al domnului Prirnar, Popa Gabriel cu nr.2569 I

08.04.2021 qi raportul de specialitate al compartimentu lu i de resolt din cadrul apar.atului de
special itate al primarului cu nr. 257 0 105.04.2021 .

In confbrmitate cu prevederile:
- art. 129 alin. (1) Ei alin. (2) litera c), articolul 139 alin. (l) si alin. (3) litera e) din
Ordonan{a de Urgen!5 a Guvelnului nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile
Ei completdrile ulterioare,
- art. fl alin.(7), litera d) si e) din Legea nr. 50/1991 privind outorizarea executdrii lucrdrilor
de conslruclii, republicatd, cu modificdrile gi colnpletdrile ultelioare;
- O.U.G. nr. 19512002 prittind circulalia pe drunurile publice, reytublicatd, cu modificdrile Ei
completdlile ultelioare:
- Regtrlanrentulu i de aplicare a Oldonantei dc urgen{i a Guvernului nr. lr9512002 privind
circulolio pe rlrunturile puhlice din 04.10.2006;
- Lcgii rrr. 25212019 pcntru ntotlificu"eu;i complaturea Ort.lonanlei de urgenlit a (jnentului
ttr. )95/2002 prit'ind circulalio pa ch.unturile publicc;
-arl. 26 - 30 ;i art. 46 din O.G. nr. 4311997 privind regimul dmmurilor, republicatd cu
modifi cilile ;i complethrile ultelioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea incadrdrii in categorii funclionole a drumurilor
publice ;i o drunurilor de Lttililate privotd deschise circuloliei publice, repu5licatd cu
nrod ificarile si cornpletdrile ultelioare;
- H.G. nr. 93012002 priyincl atestorea donrcniului public al Judelului lfov, precum si al
oraqelor qi cornunelor din Jude{ul llfov, republicati cu modificdrile qi cornpletdlile ulterioare;
- Ordinului nrinistrului de intelne nr. 111212000 pentru oprobaretr Nornelor metodologice
privind condiliile de inchidere a circuloliei;i de instituire a restrictiilor de circulalie in
tederea execuldrii de lucrdri in zona druntului ptltlic;i/sau pentru protejcrea tlrum ui;
- Oldinului rninistlului tlanspor'lurilor nr. 129412017 pentru aprol:area Normelor tehnice
pritind anrylasarea lucrdrilor edilitara. a ,;/ailpilor oentru instalutii si a pontilor in
Iotulit;,'::.'. ',"j'.,,'. . -: '- :
- an- ,r. a an.s. alin.( l/. iit. g.1 si iir. i7 orn tx.-, nr) t 2'0,02 pririrul go,spotlririreu hruiirtiyiior
tthurc si rurule:
- afl. | 5- | 6 din OC nr. 212001 pr.ivind regimul juritlic ol contrayenliilor.,
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/
ln terneiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), a art. 139 si a art.l96 alin.(l), lit.

a) din Ordonanla de ufgenla privind Codul administrativ cu nurndrul 5713.07.2019, cu rnodificilile Ei
corr.rplet6ri le ulterioare:

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprobd Regulamentul privind Acordul adrninistratorului drumului public
local pentru realizarea in zona drumurilor publice de interes local a lucr[rilor de branqamente

Ei racorduri executate pe doneniul public Ia infrastructura tehnico-edilitard existentd in zonA,
qi pentru interven{ie in regirn de urgenld in caz de avarie la relelele edilitare de pe raza
cornunei Albestii de Arges, jude{ul Arges, conform Anexei numirul I care face parte
integrantd din prezenta Hotdrdre.

Art.2. Prirnarul Comunei Albestii de Arges, prin Compartimentul de resort, va duce la
indepl inire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege si va afisata pe site-
ul Comunei Albestii de Arges.albestiidearges.ro pentru aducerea la cunostinta publica:

- lnstitutiei Prefectului -judetul Arges;
- Primarului comunei Albestii de Arses:
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Anexa nr. I la HCL nr. J....12021

REGULAMENT

privind Acordul administratorului drumului public local pentru realizarea in zona

drimurilor publice de interes local a lucrdrilor de bran;amente ;i racorduri executate pe

domeniul public la infrastructura tehnico-edililard existentd tn zond, Si pentru inte,"uenlie in

regim de urgenld inLaz de avarie la relelele edilitare de pe raza comunei Albestii de Arges

CAPITOLUL I Disnozitii senerale

Afi. l. (l) Prezentele norme slabilesc modul de organizare, autorizare ;i realizare a unor obiective in

zona drumurilor de interes judelean aflate in domeniul public al Primariei comunei Albestii de Arges

qi in administrarea Consiliului Local Albestii de Arges.

(2) Prezentul Regulament este elaborat in conformitale cu dispoziliile:

- Codul Administrativ aprobat cu Ordonante de urgenta nr ' 5713 '07 '2019' aclualizatt

- aft. ll alin.(l), litera l) si m) din Legea nr. 50/1991 pritind autolizarea executdrii lucrdrilor de

construclii, repullicata, cu modificirile qi complet6rile ulterioate, confom cdrora se pot executa flrA

autorizalie ds construire lucr6ri de branfamente aeriene in zonele in cale nu sunt interzise prin

regulamentul local de urbanism, precum si lucrdri de bran;amente Ei racorduri executate pe domeniul

p;lic la infrastructura tehnico-edilitarA existente in zon6, cu acordul/autotizafia adminislratorului

drumului;

- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de constfuclii, republicata, cu

modificirile qi completdrile ulterioare;

- o.u.G. nr. 19512002 privind circulalia pe drurnurile publice, republicati, cu modificarile qi

completirile ulterioare;

- Regulamentul de aplicare a ordonantei de urgen!5 a Guvetnului nr. 195/2002 privind

circulalia pe drumuril.e publice din 04. 10.2006;

- Legea nr. 25212019 pentru nrodifcarea si completarea ordonanlei de urSenld a Guvernului

nr. 195/2002 privind circulalia pe drumurile publice;

- aft.26 - 30 ;i art. 46 din o.G. nr. 4311997 privind regimul drumurilor, republicati, cu modificdrile ;i
completarile ulterioare;

-H.G.nr.540|2000privindaprobareaincadr6riiincategoriifunclionaleadrumurilorpublicegia
drumurilor de utilitate private deschise circulaliei publice, cu rnodificdrile 9i completirile ulterioare;

- H.G. nr. 44712002 privind atestarea domeniului public al JudeJului Atges, precum qi al oragelor qi

comunelor din Jude{ul Arges, cu modifibbrile ;i complelarile ulterioare;

- ordinului ministrului de interne nr. ll1217000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

condi{iile de inchidere a circulaliei gi de instituire a restricliilor de circulalie in vederea executerii de

lucrdri in zona drumului public qi/sau pentru protejarea drumului;

- ordinului ministrului tanspofiurilor nr. 129412017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind

amplasarea lucrdrilor edilitare, a stalpilor pentrr.r instalalii 9i a pornilor in localitdiile urbane 9i rurale;
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- ordinului ministrului transpodurilor nr. l835lz0l7 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
condiliile de proiectare 5i amplasare a construcfiilor, instalaliilor 9i a mijloacelor de publicitate in zona
drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, in tuneluri rutiere, precum Ei amenajarea cdilor de acces la
drumurile publice.

CAPITOLUL II Definitii

Art. 2. in sensul prezentului regulament termenii de maijos vor avea unn6torul inteles:

- acord al administratorului drumulul - actul de autoritate al administratorului drumurilor cornunale
pe baza cdruia este permisa, in principiu, accesul in zona drumului public. Acesta se emite atet pentru
execulia lucrdrilor de brangamente Ei racorduri executale pe domeniul public la infrastructura tehnico-
edilitarA existentA in zonA cat si pentru realizarea sau amplasarea in zona drumurilor publice de interes
local a cdilor de acces, a oricdror constructii sau activitdlii comerciale, amenajdri sau instalatii Fi este
utilizat de beneficiar pentru intocmirea documentajiei tehnice necesare obtinerii autorizatiei de
construlre;

- qmpriza drumului - suprafala de teren ocupata de elementele constructive ale drumului: parte
carosabild, trotuare, piste pentru biciclisti, acostamente, qanfuri, rigole, taluzuri, san{uri de gardd,
ziduri de sprijin qi alte lucrfui de arte;

- beneJiciar al zonei drumului - este orice persoand fizicd. sau juridicd care re alizeazd sa:u atnplaseazd.
in zona drumurilor publice de interes local, cdi de acces, panouri publicitare, sau orice constructii sau
activitdlii comerciale, amenajdri sau instalalii in orice scop;

- drum de interes local - drum de utilitate publicd destinat circulatiei rutiere si pietonale, in scopul
satisfacerii cerintrelor generale de transport, ale economiei si ale populatiei, aflat in administrarea
Consiliului Local al comunei Albestii de Arges;

- zona de siguranld - suprafetele de teren situate de o pafte si de cealalta parl€ a amprizei drumului,
destinate exclusiv semnalizdrii rutiere, plantaliei rutiere sau altor scopuri legate de intrefinerea pi
exploatarea drumului, siguranlei circulaliei ori protectiei proprietdtilor situate in vecinetatea drumului..
Din zonele de siguranle fac parte qi suprafelele de teren destinate asigurdrii vizibilitdtii in curbe 5i
intersectii, precum gi suprafetele ocupate de lucrdri de consolidare a terenului drumului si altele
asemenea

- zonele de proteclie - suprafelele de teren situate de o pade qi de cealalti a zonei de siguranta
necesare protecfiei li dezvoltdrii viitoare a drumului.

\y

.v

Art. 3. (l) Beneficiarul lucrdrii sau obiectivelor realizate ori amplasate in zona drumului de interes
local are obligalia de a obline Acordul administratorului drumului de I(t Consiliul Local qI comrnei
Albestii de Arges;

(2) Acordul administratorului drumului se emite de cetre Consiliul Local al comunei Albestii
de Arges, confonn modelului cadru previzut in Anexa nr. I a prezentului Regulament. in lunctie
de condiliile tehnice specifice, de la caz la caz, modelul cadru poate suferi modificdri asupra
con{inutului acestuia, in raport de complexitatea obiectivelor ce vor fi amplasate in zona drumurilor.

Aft. 4 (l) Etapele ce urmeaze a fi parcurse in scopul emiterii Acordului administratorului drumului
sunt urmatoarele:

)lq



Solicitantul va depune o cerere - Anexa nr.l a prezentului Regulament, insoJitd de

documentatia necesard la registratura Primiriei comunei Albestii de Arges, in doua exemplare,
unul original si unul in copie;

Analizarea de c6tre persoana responsabila cu urbanismul si amenajarea teritoriului din cadrul
Aparatului de specialitate al primarului comunei Albestii de Arges;

Emiterea Acordului administratorului drumului in termen de 30 de zile de \a depunerea

documenta{iei de cetre solicitant sau comunicarea Refuzului de emitere a Acordului
adminisftatorului drumului, dup6 caz;

Acordul administratorului drurnului /Refuzul de emitere a Acordului administratorului drumului
va fi semnat de cdtre Primarul localitdlii, persoana responsabila cu urbanismul si amenajarea

teritoriului - conform Anexa nr. 2 a prezentului Regulament;

Comunicarea Acordului administratorului drumului /Refuzului de emitere a acordului
administratorului drumului, cdtre solicitant se face de cAtre persoana care l-a intocmit.

- La finalizarea lucrdrilor, executantul va adresa o cerere Anexa nr.3 a prezentului Regulament,
inregistrati la Primdria comunei Albestii de Arges, prin care solicili Receplionarea lucrdrilor de

aducere la starea ini{iald a terenului afectat Anexa nr. 4 a Regulamentului;

(2) Dosarul va contine urmitoarele piese scrise fi desenate:

- Cerere tip - conforrn modelului - cadru prevdzut in Anexa nr. I a prezentului Regulament;

- Plan de incadrare in zona pe care si fie marcatd zona afectat5, la o scara convenabili
(l:2000 /l:5000);

Aviz tehnic de racordare la utilitifi d€ la societ5lile detinitoare de re{ele (electricitate,
distribuJie, gaz, etc.) sau fifa de solutii;

Memoriu de prezentare a lucririi din care si rezulte: amplasamentul instalatiei in cadrul zonei
drumului local, distante fatA de axul drumul public local; descrierea sumard a modului de
amplasare a instala{iei (cu referiri la rnodul de execu}ie a Ean{ului in care va fi amplasatd

instalatia, de amplasare a stalpilor, de depozitare in timpul lucrdrilor, a pdm6ntului rezultat din
sdpiturd, a utilajelor a materialelor gi a uneltelor, de execufie a subtraversdrii/traversirii dmmului
local, asigurarea circulaliei pietonilor in timpul lucrdrilor; descrierea suprafetei afectate de lucdri,
a modulr.ri de refacere a zonei afeclatei modul de semnalizare a lucririlor; durata de execufie a
lucrdrilor;

Profil transversal al branqamentului din care si r€zulte ad6ncimea la care se va executa
sipltura pentru realizarea retelelor de utilititi;

Plan d€ situati€ intocmit la o scari convenabili, astfel incAt sI poatl fi identificati corect
suprafa{a domeniului public gi privat afectati, astfel se va preciza lungimea gi lSfimea
sipiturii pentru realizarea lucririlor tehnico-edilitare, precum qi suprafafa adiacenti in
vederea refacerii sistemului rutier:

Descrierea sumarl a lucrlrilor/activitifilor ce urmeazi a se deslEgura, cu implicafii asupra
traficului rutier;

- Acordul Inspectoratului de Polilie Judelean Arges - Serviciul Rutier, in condiliile
reglementate de afi. 52 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatd, cu
modificfuile qi cornpletarile ulterioare, acolo unde este cazul:

Plan de sistematizare rutieri:
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Copie xerox a actului de identitate (in cazul persoanelor fizice) sau a certificatului de

inregistrare fiscalA (in cazul persoanelorjuridice sau a persoanelor fizice autorizate);

copie xerox a chitanlei prin care se atesta incasarea taxei conform cu HCL, copie a ordinului de

plat6;

contract de ex€cutie pentru refacere pe domeniul public incheiat cu o fitm5 atestata tehnic

pentru lucdri de intreJinere, repatatii drumuri[

Graficul de lucriri cu perioada de executie.

. - Tennenul de eliberare a Acordului administratorului drumului public local este de 30 zile.

Art. 5. (l) Beneficiarul lucrdrilor qi obiectivelor realizate in zona drumului de interes local. are

obligalia de a obtine Acordul administratorului drumului public.

(2) in funcfie de condiliile tehnice specifice, modelul cadru poate suferi modificdri asupra

conlinutului, de la caz la caz, \n rapoft de complexitatea obiectivelor ce vor fi amplasate in zona

drumurilor.

(3) Acordul administratorului drumului public se emite pentlu o anumitd funciie/destina{ie a

obiectivului ala cum se prezintd in memoriul tehnic.

(4) Schimbarea functiei/destina,tiei obiectivului se poate face doar cu acceptul administratonllui

drumului, pentru noua situatie.

(5) Acordul administratorului drumului public este valabil panA la efectuarea procesului verbal de

recep{ie, cu respectatea prevederilor legale.

Ad. 6. Etapele ce urmeazd a fi parcurse in scopul erniterii Acordul administratorului drumului public

sunl urmatoarele in funclie de scopul acestuia:

in mod exceplional, administratorul drumului poate accepta amplasalea unor instalafii in amprizd 9i

zona de siguranld dacd nu exista spatiu pentru amplasarea instalaliilor in afara amprizei 9i a zonei de

siguranlb a drumului, situalie cauzatd de limitele de proprietate sau de existenla altor instalatii, cu

obliga{ia proprietarului/administratorului instala{iei de a supofia cheltuielile de refacere a elementelon

drumului, inclusiv orice degradare care va apArea ulterior in zona drumului, pe sectorul afectat de

amplasarea instalaliilor.

Nu se elibereazd Acordul administratorului drumului public local pentru executarea lucrdrilor de \1-

brangamente / racorduri la relele pentru construclii noi n€autorizate, confonn Art. 26 alin.(l), lit. c)

din Legea 50/1991 actualizata cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Executantul are obligaiia de a lua mdsuri pentru securitatea pielonilor;i autovehiculelor care circul6

in zona lucrdrilor, folosind indicatoarele de circula{ie gi mijloacele de semnalizare legale adecvate

pentru timp de zi qi de noapte precum gi panouri indicatoare dreptunghiulare cu denumirea firmei

executante care sa poate fi observate ugor din ambele sensuri de circula{ie.

Executantul este obligat se solicite asistenF tehnica de la toli delindtorii relelelor tehnico-edilitare

din zona lucrdrilor qi pe tot parcursul acestora.

Pentru lucrdri care necesitA blocarea sau $trangulalea circulaliei pe strada unde se lucreazA, se va

obfine avizul Poliliei Rutiere.

La receplia lucririlor parlicipi obligatoriu un reprezentant al Primdtiei comunei Albestii de Arges ,

un reprezentant al constructorului gi un replezentant al finnei care a executat refacerea (aduCerea

terenului la starea initiala).
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Convocarea comisiei de receplie se face in scris la Primiria comunei Albestii de Arges, de cetre
executantul sau beneficiarul lucrdrii, conform Anexa nr.3 a prezentului Regulament.

in cazul in care receptia la terminarea lucrdrilor gi receplia finalA nu este admis6, din motive obiective,
executantul de Iucrare va fi informat in scris atat d€spre constatdrile {dcute in teren c6t;i despre
mAsurile care se impun a se lua pentru readucerea la starea inilial5 a suprafelelor afectate, si pe care
acesta are obligatia de a le reface in termen de 5 zile de la data primirii in$tiintdrii.

Toate interven{iile pe domeniul public sau privat al comunei Albestii de Arges ce se rcalizeazd.in caz
de avarie la retelele edilitare se vor executa numai in baza Acordului Administratorului Drumului
Public penhu interventie (spargere) pe domeniul public sau privat al comunei Albestii de Arges la
refelele edilitare in caz de avarie, eliberat de Primdria Albestii de Arges.

Pentru eliberarea avizului de intervenlie solicitantul va depune o documentatie tehnicd specifici
pentru lucrarea respectivd gi care trebuie sA contind urmdtoarele:

- Cerere - plan de situatie pe suport cadastral (scara 1:500) pe care este marcatd adresa cu loca.tia
exacta a zonei unde se intervine ;

- Contract de execulie pentru refacere pe domeniul public incheiat cu o firme atestatd tehnic pentru
lucrdri de intrelinere. repara!ii drumuri.

Acordul de interyenlie pentru lucrdri pe domeniul public gi privat al comunei Albestii de Arges
executate in caz de avarie la relelele tehnico-edilitare se elibereazd pentru o perioadd de maximum 7
zile cu drept de prelungire motivat temeinic.

Refacerea suprafelelor de teren asfaltate sau betonate precum gi a trotuarelor asfaltate, betonate sau
pavate afectate in unna intervenliilor pe caz de avarie se va realiza obligatoriu de cdtre societili
atestate tehnic pentru lucrdri de intre{inere, reparatii drumuri.

a) va transmite o notA telefonicd la numdrul de fax al Prim6riei comunei Albestii de Arges, in care va
prezenta necesitatea intervenliei descriind tipul avariei gi adresa exactd unde urmeazd a se interveni;

b) va depune documentatia specificd in vederea obJinerii avizului de intervenlie astfel:

-\-/ - in aceeagi zi, dacd avaria s-a produs dupd orele de program ale zilei precedente sau in timpul
programului din ziua respectivi;

- in ziua lucrdtoare imediat unnatoare, dacd avaria s-a produs in zilele de sambAti, duminicd, sau in
alte zile de sdrbdtori legale nelucrdtoare;

- va proceda la inceperea lucririlor respectdnd condiliile irnpuse de prezenta hotdrdre.

CAPITOLUL IV Conditii privind Acordul Administratorului Drumului Public Local

Amplasarea unor obiective in zona drumurilor publice de interes local se face cu respectarea
unndtoarelor condilii :

7.1. Privitor la amplasarea in zona drumului public de interes local a unor canale, benzi transportoare,
funiculare, conducte qi alte asemenea:

. Amplasarea in paralel cu drumul a unor canale inchise sau deschise, conducte pentru lichide sau gaze

9i alte asemenea, se va face in afara zonei de siguranta a drurnului. Canalele inchise care colecteazA
atat apele uzate cet qi cele pluviale din arnpriza, pot fi amplasate in Iimitele ampr.izei;

In situatia tn care qdministratorul retelei cqre s-q avariat nu are timpul necesqr obtinerii ayizului de
interventie (oentru ca app! sd inceapd lucrore :
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Acolo unde, din motive obiective, nu se poate respecta condilia de mai sus, beneficiarul va solicita
punctual, pe baza memoriului justificativ, solutii stricte, in vederea realizdrii obiectivelor de investilii
precizate mai sus;

Subtravers6rile drumurilor de ce e conducte se face, de regul6, prin forare orizontald, conductele
fiind protejate prin tuburi, cu asigurarea debuqeului eventualelor lichide pierdute in caz de avarie spre
un cdmin situat in afara zonei de siguranld, in patea din aval a tubului de proteclie, respectiv o
conductd de aerisire pentru gaze;

in cazuri exceplionale, datoritd prezenjei a numeroase instala{ii subterane in zona traverserii, exista
pericolul ca la execufia foririi orizontale acestea sA fie deteriorate, se poate adtnite subtraversarea prin
gan! deschis sub supravegherea administratorului drumului. Executia se poate face succesiv, pe cate o
jumetate din ldlimea p6(ii carosabile;

Tuburile de protec{ie a conductelor care transpodd lichide se instaleazd la o addncime de minim 1,50
m, mdsurata intre nivelul drumului in ax $i generatoarea superioard a tubului de protectrie. pentru
celelalte situatii, adencimea poate fi redus6 p6nd la 1,20 n, sub cota drumului in ax, respectiv 0,50 m
sub cota fundului 5antului;

Se recomandA evitarea supratraverserii drurrurilor cu canale, benzi transpofioare qi conducte;

7.2. Privitor la amplasarea in zona drumurilor de interes local a unor cabluri de enerqie electricd sau
de telecomunicalii:

Amplasarea in paralel cu drumul a unor cabluri gi a st6lpilor de suslinere se face in afara zonei de
siguranli a drumului. in situalii exceplionale, dacA nu afecteazA stabilitatea structurii de rezistentd a
drumului, se poate admite instalarea in zona de siguran(e;

Acolo unde din motive obiective nu se poate respecta conditia de la punctul l, beneficiarul va solicita
punctual, pe baza de memoriu justificativ, solufii stricte, in vederea realiz6rii obiectivelor de investitii
precizate mai sus;

Traversarea subterand sau aeriand a drumului de citre cabluri electrice se face in punctul in care
drumul este in aliniament, intersectia realizdndu-se Sub un unghi cdt rrai apropiat de 90 de grade, dar
nu mai mic de 60 de grade;

Subtraversdrile drumurilor de citre cablurile electrice sau de telecomunicatii se fac prin forare
orizontale, cablurile fiind protejate prin tuburi de protectie intre cdmine de tragere situate in afara
zonei de sigurante;

in cazuri exceplionale, dacd, datorite prezentei a nulneroase instalalii subterane in zona subtraversdrii,
existd pericolul ca la execuJia fordrii orizontale acestea se fie deteriorate, se poate admite
subtraversarea prin qan{ deschis;

Instalarea cablurilor pe suprastructurile podurilor, pasajelor sau ale viaductelor se face in canale
tehnice special prevdzute la execulia acestor lucrdri de altd;

in tuburile de proieclie gi in canalele tehnice se vor asigura cabluri din olel pentru facilitarea tragerii
cablurilor electrice sau de telecomunicaJii , in caz de avarie sau in alte situatii care impun inlocuirea
acestora;

lnstalarea stdlpilor de susfinere a cablurilor instalate aerian se face la o distantd suficientd de drum,
astfel incat, in situafiile ldrgirii drumului cu cdte o bandd pentru fiecare sens de circulatie, stdlpii sd
rdmdnd in afara zonei de siguran{d, fdrd a fi necesari. mutarea lor;
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Traversdrile aeriene ale cablurilor trebuie sa asigure o indl(ime de liberi trecere de rninim 6.0 rn,
deasupra punctului cel mai inalt al platformei drumului. In cazul cablurilor electrice, indl{imea se

majoreaza cu spatiul lmpotriva electrocutdrii;

Pentru amplasarea in zona drumurilor de interes local a unor cabluri de telecomunica{ii se vor respecta
condi,tiile impuse de legislalia in vigoare.

La amplasarea oricdror instalatii, amenajAri, etc., se vor avea in vedere orice alte norme legale
incidente in domeniu, in vigoare la data solicitdrii acordului de principiu, respectiv a autorizaliei de
amplasare qi/sau acces la drum.

CAPITOLUL V Conditii nrivind Acordul Administratorului Drumului Public Local

Art.8. Obligalia qi responsabilitatea privind construcfia, intre{inerea si repamrea cdilor de acces in/din
drumurile locale, a parcdrilor, a refugiilor ti a platfotmelor carosabile revin beneficiarului inscris in
acordul prealabil al administratorului drurnului public local.

Art.g. Rdspunderea civila, penala gi administrativi fatA de te{i, rezultatA ca urmare a interventiilor pe

\-/ domeniul public, revine in totalitate titularului de re{ele sau executantului de refacere a infrastructurii
in funcfie de faza de executie a intervenliei raportatd la momentul producerii evenimentului.

Art,l0. Administratorul drumului, stabilqte prin hotdrdre a Consiliul Local Albestii de Arges taxa
pentru emiterea Acordului administratorului drumului public local, precum gi exceptiile de la plata
acestora.

Art.ll. Obiectivele considerate ca fiind de ,,utilizqre ti qcces" in zona drumurilor publice locale,
care prin beneficiarii acestora au obliga\ia obtinerii Acordului qdministratorului drumului public local
cat si tarifele prevdzute potrivit hotdrarilor adoptate de Consiliul Local Albestii de Arges sunt:

11.1, Cabluri electrice telefonice, TV (traversare aeriana, subtraversdri):

1 l.l.l. Cablu subteran in lungul drumului public local (in ampriza, in afara parlii carosabile,
sub paltea carosabild, in zona de siguran!6);

11.1.2. Stalpi ;i cablu aerian in lungul drumului public local (in amprizi, in afara p6rfii
carosabile, in zona de siguran!6);

I 1.1.3. Cablu (pe poduri, in canale tehnice, ancorat de pod sau in alta solulie deciit canal

'\-/ tehnic);

ll'2. Conducte de api - canalizare, de aburi gi alte produse neinflamabile (traversare aeriand,
subtraversare):

ll.2.l. Conductd subteranA in lungul drumului public local (in ampriz6, in afara pdrlii
carosabile, sub partea carosabild, in zona de siguranfi);

I I .2.2. ConductA aeriand in lungul drumului public local (in amprizd, in zona de siguranld);

I L2.3. Conductd (pe poduri, in canale tehnice, ancorat de pod sau ln altd solutie decat canal
tehnic);

11.3. Conducte de gaze, conducte de (itei, conducte de alte produse inflamabile (traversare aeriand,
subtraversare):

11.3.1. Conductd subterana in lungul drLrmului public local (in amprizd, in afara pAqii
carosabile, sub partea carosabild, in zona de siguran{d);

I 1.3.2. Conductd aeriand in lungul drumului public local (in arnprizd, in zona de siguran{6);



I1.3.3. Conducta (pe poduri, in canale tehnice, ancorat de pod sau in alt6 solutie decdt canal
tehnic). Excep{ii de la aplicarea tarifelor pentru ocuparea zonei drumurilor:

Se excepteaz6 de la aplicarea taxei pentru oblinerea Acordului administratorului drumului public,
institutiile publice, unitdlile bugetare de asistenla socialS 9i de educalie (spitale, creqe, gr6dinile, qcoli,
aziluri de bitrdni).

Art. 12. (1) Pentru instalarea de cabluri, dispozitive sau alte instalatii asemdndtoare pe stdlpii din zona
drumului public local, avdnd alte destinalii decat dishibuirea de energie electrice, este obligalorie
ob{inerea de la administratorul drumului a acordului.

(2) Pentru oblinerea acordului, beneficiarul trebuie sA prezinte, in cuprinsul documentatiei tehnice
aferente gi acordul proprietarului stdlpului.

(3) Responsabilitatea privind respectarea obligaliilor precizate la alin. I qi alin. 2 revine
benefi ciarului qi proprietarului stdlpului.

Art. 13. (l) Plata contravalorii lucrdrilor pentru proiectarea, devierea, mutarea sau dezafectarea
instalaJiilor, utilitdtilor, relelelor electrice qi/sau amenajdrilor hidrotehnice, petroliere sau de

irnbundtdliri funciare, aflate in zonele afectate de trasee de drumuri publice locale, se va realiza la
valoarea de inventar reactualizatd a bunurilor respective.

(2) Orice alte sume care depigesc contravaloarea lucrdrilor, stabilite conform prevederilor de la alin,
l, confinute in devizele de lucrdri intocmite, vor fi supodate de cdtre detinetorii respectivelor
instalafii, utilit6ti, relele sau arnenajari, dupd caz.

(3) Pentru rcalizarea prevederilor de la alin. l, delindtorii au obligalia efectudrii lucrdrilor intr-un
temen stabilit de administratorul drumului, dar care nu poate fi rnai mic de 30 de zile.

(4) in cazul nerespecterii termenului de 30 de zile, administratorul drumului public local poate realiza
lucririle necesare pe cheltuiala sa, umand sa face demersuri pentru recuperarea cheltuielilor in
conlormilate cu reglementdrile in vigoare.

(5) Administratoml drumului public local este obligat s6 notifice detinetorii de construclii, panouri
publicitare, c6i de acces, utilitati sau instalalii autorizate in zona drumului cu privire la lucrdrile ce se

vor executa la drum, precum gi termenul in care ace$tia sunt obligati sd le desfiinleze, sA le mute sau

s6 le modifice, dupi cum unneaz6: I cu cel pulin 1 luna inainte de inceperea lucrdrilor la drurn, in
cazul construcliilor cu caracter definitiv; ! cu cel pulin 10 zile inainte de inceperea lucrdrilor la drum,
in caz ul construcliilor cu caracter provizoriu.

Art. 14. Obligatia gi responsabilitatea privind solicitarea aprobdrii in prealabil al administratorului
drumului public, precum qi responsabilitatea respectdrii acestuia revin beneficiarului lucrdrilor sau

obiectivelor realizate in zona drurnului public.

Art. 15. Beneficiarii zonei drurnului prin amplasamente sau cdi de acces de orice fel, realizate
inaintea intrerii in vigoare a legislaliei specifice, fird acordul prealabil al adrrinistratorului drumului
public, sunt obligati sa efectueze demersurile in vederea oblinerii acestora, in confomitate cu

notificarea administratorului drumului public.

Art. 16. Aprobarea se emite in baza prevederilor Legii 50/1991 cu modificdrile si completerile
ulterioare, actualizata.

Art. 17. in lipsa acordului administratorului drurnului public local, beneficiarul nu are dreptul sd

realizeze lucrdri. in caz contrar, administmtorul drumului notifici beneficiarul lucrdrii/obiectivului si
desfiin{eze sau intrarea in legalitate pe cheltuiala sa lucrdrile in termen de 5 zile de la data primirii
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notificArii gi sA restabileascA continuitatea elementelor geometrice in zona drumului deschis circulatiei
publice.

Art. 18. in cazul nerespectirii termenului prevazut la art. 15, administratorul drumului poate desfiin{a
lucrdrile sau poate inchide cdile de acces pe cheltuiala sa, urmdnd si faci demersuri pentru
recuperarea cheltuielilor in conforrnitate cu reglementerile in vigoare.

Art.l9. (l) La teminarea lucrdrilor de brangamente la retele edilitare existente, beneficiarul
Acordului administratorului drumului public local, are obligalia sd anunJe finalizarea acestora si sa
solicite incheierea Procesului Verbal de Receptie la terminarea lucrdrilor in termenul prevAzut in
Acord.

(2) in cazul in care se constati ca beneficiarul / executantul nu demareazd procedura de incheiere a
procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor in termenul prevdzut in acordul 'de

spargere/sdpeture pentru lucreri subterane pe domeniul public ;i privat al comunei Albestii de Arges
executate la relelele edilitare, se considerd ci lucrarea este neterminatA, constituie abatere gi vinovatul
poate fi somat, avertizat,;i sanclionat, confom legislaJiei in vigoare si a prezentei hotdrari. ln aceasti
situatie proprietarul (autoritatea locald) va atentiona incd odatd executantul sd finahzeze lucrdrile gi s6
depuni documentafia in vederea recepliei lucrdrilor in termen de 5 zile de la data primirii somaliei, iar
dacd acesta nu se conformeaza poate fi sanclionat. Dacd gi dupd primirea sancliunii executantul nu va
reface lucr6rile, Primdria comunei Albestii de Arges va demara procedura de refacere a lucr6rilor
nefinalizare din fondul de garanlie rdmas Ia dispozitie pentru lucrarea in cauz6.

Art.20. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage rdspunderea contravenfionali qi se
sancfioneazd cu amendd de la 5.000-20.000 lei, confom aft.26 alin. e) din Legea nr.50 / 1991,
actualizate, intrucat acordul administratorului drumului, inlocuie$te autorizalia de construire.

CAPITOLUL VI - Dispozitii finale

Art. 21. Prezentul Regulament poate
Albestii de Arses.

fi completat;i modificat prin holdr6re a Consiliului Local

Art. 22. In perioada 15 noiembrie 15 mafiie, prin noul Regulament se vor putea executa
bransamente si racorduri pe domeniul public atunci c6nd condiliile meteo o vor permite, in
conformitate cu NE 025- 2003 Normativ privind intervenlii de urgentd la lmbrdcdrninlile bituminoase
pe timp friguros.

Art.23. Prezentul Regulament va intra in vigoare la data aprobdrii lui.

Art.24. Prezentul Regulament se completeazA de drept cu dispozitiile legislaliei in vigoare.

PREqEDINTE SEDINTA

CONSILIER LOCAL,

BiRSAN vloRlc\J\
R'S'\"



Anexa nr. 1 la Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr.

MODEL - CADRU pentru CERERE

Zona afectata de realizarea lucrirrr:

I

Tip carosabil:
Suprafata (mp) imbrdcdrninte, lungime si lllhne :

Tip bordurl :mare (ml)

Micn (ml)
Tip trotuar:
Suprafald (mp) imbricfuninte, lungime qi ldlime:

Tip zoni verde:
Suprafa{d (np), lungime si l61ime :

-'.i:i,'
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Anexa nr. 2 la Regulamentul aprobat prin H.C'L' nr' 

-MODEL - CADRU pentru ACORD

PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES
JUDETUL ARGES

-o-""" Alb..ttld"Eges, J-udetul Arges' Cod Fiscal 4121978' cP 117005

Tel./Fax 0248 735005

ACORD AL ADMINISTRATORULUI DRUMULUI PUBLIC LOCAL

de amplasare qi acces la drurn

Nr. .. " " din data de

Urmare a cererii adresata de cdtre """' cu domiciliul in str'

........ nr. rnunicipiul I otaq I comuna "" " "' jude!

....., inreglstratd in cadrul Primdriei comunei Albestii de Argesi' cu nr'

din data de

in temeiul prevederilor din ordonanta Guvernului nr. 4311997, privind regimul drunrurilor,

republicati, cu modifi"arile qi completlrile ulterioare, precum 9i ale codului administrativ aprobat cu

oidonanla de urgenta nr. 5713.01.;1ng, a Legii 50/1g91, actualizatd, cu modificirile si complet6rile

ulterioare, emite urmdtorul :

ACORD

cu privire la executarea lucrdrilor

amplasafirent pe str/in satul. nr' " ' comuna Albestii de Arges'

judel Arges, cu urmitoarele:

I CONDITII GENERALE:

. Durata valabilitdlii prezentului acord: l2 luni de la data eliberirii acestuia'

. Beneficiarul lucrarilor este obligat s6 solicite, prealabil execufiei, acordul I prezenla de la organele

delindtoare de instalafii aeriene, subterane, construclii de orice fet'

. Beneficiarul lucririi rdspunde direct de orice accident de munc[ sau de circulaJie intArnplat in timpul qi

din cauza executiei lucrlrilor.

. in timpul execuliei lucrarilor se interzice depozitarea pe platforma drumurilor publice a oricdror

materiale, utilaje, unelte, palnant etc'

. in cazul in care prin construirea, modernizarea, modificarea, intrelinerea, repararea Sau exploatarea

drumurilorpublicesauprirrlucr.6rilegimisuriledesiguranl6circulalieiseimpunedenrolarea,mutarea
sau modificarea lucr.arilor autorizate a Se executa in zona drunruri|or, beneficiarul constructiei sau

instalalieiautorizateesteobligatsdexecutelucririincondiliileprevazutedelegepeclreltuialasa,fir6
nici o desplgubire Ei in tennenul fixat de organul care administreazd drumul public'



-

. Acest acord nu de dreptul beneficiarului sd ocupe abuziv terenuri ce nu ii apariin gi care ii sunt necesare

pentru realizarea accesului, parcbrii, sau organizarea execuliei lucrdrilor.

o Semnalizarea punctului de lucru gi dirijarea circulaliei in zona lucrdrilor, atAt pe timp de zi cat $i pe timp
de noapte, se va face confom instruc{iunilor ;i nomelor in vigoare (Ordinul MI-MT, nr.l1l2/411,
publicat in Monitorul Oficial nr. 397124.08.2000), privind condiliile de inchidere a circulafiei sau de

instituire a restrictiilor in vederea executlrii de lucrlri in zona drumurilor de utilitate publicd Ei va fi in
sarcina beneficiarului / executantului lucrdrilor pentru care s-a emis prezentul Acord.

II CONDITII SPECIALE

Lucrdrile de execulie se vor realiza linind cont de urmdtoarele prevederi:

. Lucrarea va fi semnalizatd corespunzitor;

. incepind cu data demardrii
public local qi pind la data

constructorul

lucrdrilor pentru care a fost emis Acordul administratorului drumului
preddrii amplasamentului respectiv cdtre comuna Albestii de Arges,

rlspunde pentru prejudiciile cauzate

ter{ilor din eventualele accidente de circulalie din zona lucririi.

o Nepredarea amplasamentului cltre Prirndria comunei Albestii de Arges, poate atrage dupd sine

interdiclia pentru constructor de a mai executa lucrlri care afecteazA domeniul public al comunei

Albestii de Arges.

. Executantul are obligatia refacerii elementelor afectate in unna executdrii lucldrilor, pe propria

cheltuiald;

- Executantul are obligalia refacerii elementelor afectate in urma executirii lucrlrilor, pe propria

cheltuiald, in cazul in care strada este in garanlie, se interzice degradarea totalA sau parliald a pdrlii
carosabile si a elementelor care fac parte integrantd din drum, dacd beneficiarul sau executantul
lucrdrii, nu prezintd "contractul de refacere" cu societatea care are in garanlie strada, sau o firmd
autorizatd pentru strlzile ieEite din garanjie;

- Strada/ drumul, respectiv trotuarele qi spaliile verzi vor fi aduse la forma iniliall in maxim 48 de

ore de la tenninarea lucrdrilor;

. Pe drumurile publice sunt interzrse:

a) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe ro{i sau pe genile, precum gi pierderea prin scurgere din
vehicule, in timpul transpoftului, de materiale de construclie sau de alte materii;

b) curllarea sau spdlalea vehiculelor de pim6nt, de materiale sau de alte substante; aceasta se va realiza

?nainte de a pdtrunde in drum, prin grija beneficiarului lucririi;

c) scurgerea lubrifianlilor, a unor produse inflamabile, toxice sau de alta naturd;

d) ocuparea, prin depozitare, a pl(ii carosabile, a staliilor mijloacelor de transpoft in comun, a;anJurilor,
trotuarelor, pistelor qi zonelor de siguranli a drumului precum Ei afectarea stirii de curilenie a acestora;

o Refacerea carosabilului se va executa de citre constructorul :

lace din str'.

;i o ldtirne de ... ... ...



'in cazul in care drumul / strada .................................vafi af*tatl6 de lucririle ce se vor efectua,
executantul se obligd s6- l aducd la starea iniJiali pe cheltuiala sa.

o La inceperea gi finalizarea lucririlor de execulie se va solicita prezenta unui angajat al Primdriei
comunei Albestii de Arges, din cadrul

o Taxa acordului va fi de I 0/o din valoarea lucrarilor,'

'Nerespectarea condiliilor impuse in prezentul acord, atrage dupi sine anularea lui gi sancfionarea in
conformitate cu legislalia in vigoare;

Primar,

, Persoana responsabila cu urbanismul si amenaiarea teritoriului,



Anexa nr. 3 la Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr.

MODEL - CADRU pentru CERERE RECEPTIE

judefu I

bl. sc.

CERERE

pentru receplia terenului adus la starea inifiali

Citre,

Primarul comunei Albestii de Arges

Subsemnatul/ Subscrisa............. ....... cu domiciliul/sediul irr
municipiu l/oragul/comuna

sectorul ............, cod po$tal ........, strada nr. .........,
et. ap. tel/fax , e-mail

satul

municipiul/oraqul/comuna ..........
domiciliul in judejul

satul ......................,
sectorul ............, cod pogtal ........, strada trr. ........., bl. ....., sc. .....,
et. ......, ap. ......, tel/fax , e-mail ............

in calitate de ..................

in confonnitate cu prevederile ordonanlei nr. 4311997, republicat6, cu modificrrile gi
completdrile ulterioare, si a Legii nr.50ll99l actualizata, solicit incheierea Procesului Verbal de Receplie
a terenului adus la starea initiale cu administratorul drumului public local, pentru lucrarea

data de ... ......... ora ........, amplasament: Albestii de Arges, Strada
, flr. ..........., teren in suprafali. de ............ mp, identificat cu nr. cadastral ...... lnscns ln
Carlea funciard cu nr. .............

Persoana de contact: nr. telefon

Data: Semnitura,

ln
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Anexa nr. 4 la Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr.

MODEL * CADRU pentru Proces-Verbal Receplie

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A LUCRARILOR

privind ADUCEREA TERENULUT LA STAREA INITIALA

Nr. ................. din .....................

Privind
lucrarea.

Pentru care a fost emis
Acordul administratorului drumului public nr. din data de ........................beneficiar

a lucrdrilor aferente retelelor tehnico-edilitare

realizate pe domeniul public / privat al comunei Albestii de Arges.

Lucrarea a fost executatA in comuna Albestii de Arges. strada.......................nr........... de cdtre

in prezenla :

1............................. in calitate de beneficiar al Acordului administratorului
drumului public local

2............................. in calitate de reprczentant al Primiriei comunei
Albestii de Arges

3............................. in calitate de reprezentant al administratorului/
proprietarului relelei tehnico-edilitare aferente.

Au mai parlicipat la receplie ln calitate de invitali:

4............................. ..1n calitate de reprezentant al executantului.
5............................. ..in calitate de reprezentant al proiectantului. in urma verificdrii la
amplasamentul lucrdrii, se constatA urm5toarele:

ln ulma celor constatate se propune:

Prezentul procas-verbal, a fost incheiat astizi ............................................... in ....... exemplare.

SEMNATARI:

I Primdria comunei Albestii de Arges

TNVITA!I:

l.

2.

2 Constructor

3 Beneficiar


