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JUDEŢUL ARAD PROIECT S E C R E T A R 
MUNICIPIUL ARAD Nr.78/26.03.2015 Lilioara Stepanescu 

 
 

H OT ĂR Â RE A  nr . ___ _ ____ _ __ / 2 015  
de aprobare a Regulamentului privind avizarea, executarea, 

 urmărirea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar-gospodăreşti  
(carosabil, trotuare, platforme, alei şi zone verzi) din municipiul Arad 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Arad, 
Având în vedere: 

- iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive nr.18227 din 26.03.2015; 
- raportul comun nr.18229/26.03.2015 al Direcţiei Tehnice şi al Arhitectului Şef; 
- prevederile art. 1, art. 2, art. 6, art. 7 şi art. 23 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,  republicată, cu 
modificările și completările ulterioare ; 
- prevederile art. 1 şi art. 2 din Ordinul nr.1608/2004 pentru aprobarea Reglementării tehnice ”Normativ privind 
intervenţii de urgenţă la îmbrăcăminţile bituminoase pe timp friguros”, Indicativ NE 025-2003; 
- prevederile art. 1, art. 25 şi art. 47 alin. (4) şi alin. (7) din Ordonanţa Guvernului României nr.43/1997, privind 
regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile cap. 1 (1.4) şi cap. 3 (3.3) din Anexa 1 a Ordinului nr.47/1998, pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale; 
- prevederile cap. 1 (1.4), (1.8) şi cap. 3 din Anexa 1 a Ordinului nr. 571/1997 pentru  aprobarea normelor tehnice 
privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, 
pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere; 
- prevederile art. 1, art. 3 alin. (17), alin. (19), alin. (27) şi alin. (32) din Hotărârea Guvernului României nr. 36/1996 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a 
drumurilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 7, art. 44 şi art. 45 din Hotărârea Guvernului României nr.273/1994 privind aprobarea 
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificările şi completările 
ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 alin. (2), art. 8 lit. „d” şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului României nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; 
 În temeiul art. 36 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta,  

H O T Ă R Â R E  

Art.l Se aprobă Regulamentul cu privire la avizarea, executarea, urmărirea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor 
edilitar-gospodăreşti (carosabil, trotuare, platforme, alei şi zone verzi) din municipiul Arad, prevăzut în anexă, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad 
nr.6/2004 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.230/2012, referitoare la avizarea, 
executarea, urmărirea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar gospodăreşti (carosabil, trotuare, platforme, alei şi 
zone verzi) din municipiul Arad. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală.   
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                          SECRETAR, 
 
 
 
Direcţia Tehnică/Arhitect-Şef 

Cod:PMA-S1-01 



Anexa la Hotărârea nr._________/2015 
a Consiliului Local al Municipiului Arad  

 
 

R E G U L A M E N T  
privind avizarea, executarea, urmărirea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar-gospodăreşti (în 

carosabil, trotuare, platforme, alei şi zone verzi) din municipiul Arad 

CAP.I GENERALITĂŢI 
Art.l Săpăturile necesare realizării unor lucrări noi sau pentru intervenţii la instalaţii subterane şi/sau supraterane 
existente pe domeniul public al municipiului Arad, se pot executa numai în baza unei autorizaţii pentru lucrări 
edilitar-gospodăreşti eliberate de Primarul Municipiului Arad. 
 
Art.2 Procedura emiterii avizelor pentru începerea lucrărilor edilitar-gospodăreşti este reglementată prin: Legea nr. 
10/1995 republicată, privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.50/1991, 
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 
nr.1608/2004 pentru aprobarea Reglementării tehnice ”Normativ privind intervenţii de urgenţă la îmbrăcăminţile 
bituminoase pe timp friguros”, Indicativ NE 025-2003, Ordonanţa nr.43/1997 republicată, privind regimul juridic 
al drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr.47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale, Ordinul 
nr. 571/1997 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi 
panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, Hotărârea Guvernului nr. 
36/1996 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a 
drumurilor publice şi Hotărârea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Art.3 Administratorii sau deţinătorii de gospodării şi instalaţii subterane din municipiul Arad vor depune în perioada 
15 noiembrie - 15 decembrie a fiecărui an lista lucrărilor anului următor care necesită săpături, în vederea corelării 
lucrărilor edilitare cu lucrările de reparaţii, întreţinere şi modernizare străzi. 
 
Art.4  Prezentul regulament se aplică persoanelor juridice care execută oricare dintre lucrările edilitare prevăzute la 
art. 1 
 
CAP.II ELIBERAREA AVIZULUI DE SĂPĂTURĂ PENTRU LUCRĂRI EDILITAR-
GOSPODĂREŞTI la lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind dotările 
tehnico-edilitare. 
Art.5 (1) Acte necesare: 

- cerere tip pentru autorizarea începerii lucrării (conform model a); 
- autorizaţie de construire (copie);  
- graficul de execuţie pe zile a lucrării avizat de Serviciul Întreţinere şi Reparaţii Căi de Comunicaţii 
Terestre (conform model d); 
- planul de situaţie a lucrării cu ştampila vizat spre neschimbare; 
- contract de refacere a spaţiului afectat în urma săpăturii, încheiat între solicitantul avizului de săpătură 

pentru lucrările edilitare şi unul dintre constructorii agreaţi de Primăria Municipiului Arad pentru refacerea 
carosabilului, şi după caz şi contract pentru refacerea spaţiului verde; 

- avizul Poliţiei Rutiere pentru lucrările executate în carosabil; 
- taxa pentru săpături pe domeniul public, reţele stradale şi avarii pentru obţinerea avizului de săpătură 

pentru lucrările edilitare calculată conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale. Taxa pentru emiterea avizului de săpătură în cazul lucrărilor de avarii se va 
achita începând cu data de 01.01.2016. 

(2) Documentaţia pentru avizare se depune cu cel puţin 15 zile calendaristice înaintea începerii lucrării. 
(3) Înainte de începerea lucrărilor la reţelele tehnico-edilitare, executantul este obligat să obţină avizul 

Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei în Municipiul Arad. 
 
Art.6  Avizul de săpătură pentru începerea lucrărilor edilitar-gospodăreşti (model b) se emite de Comisia de analiză 
şi avizare a cererilor privind eliberarea avizelor de săpătură pentru executarea de lucrări la reţelele edilitar 
gospodăreşti numită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Arad, după analiza documentaţiei depuse de către 
executantul lucrării. 
 
Art.7   Dacă documentaţia nu este corespunzătoare, se înapoiază, în termen de 10 zile, solicitantului. 
             Dacă documentaţia este corect întocmită, avizul de săpătură se eliberează, în termen de maxim 15 zile de la 



data înregistrării. 
 
Art.8 Perioada de execuţie a lucrărilor este cuprinsă între 15 martie şi 15 noiembrie a fiecărui an. Fac excepţie 
următoarele situaţii: 

-intervenţii în caz de avarii; 
-lucrări de importanţă majoră de interes local, sau investiţii din bani publici; 
-lucrări executate în carosabil de pământ, macadam, pavaje cu dale, piatră cubică sau pe zone verzi. 

 
Art.9 La executarea lucrărilor în carosabil sau trotuar din beton sau asfalt se folosesc numai maşini speciale de tăiat 
beton şi asfalt. 
Art.10 (1) Pe traseul reţelei sau branşamentului executate în carosabil de asfalt sau beton, pământul dislocat din 
săpătură şi toate materialele rezultate se transportă şi se depozitează la deponeul ecologic. 
 (2) Pământul şi molozul rezultat în urma săpăturilor se transportă în cursul aceleiaşi zile până la terminarea 
programului de lucru. În zonele pietonale sau de carosabil, pe marginea șanțului, este  interzisă depozitarea 
pământului rezultat din săpătură. 

(3) Umpluturile se fac în mod obligatoriu, de către executantul lucrării de bază, cu balast şi nisip (exclusiv 
zona verde), cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 - Legea calităţii în construcţii. 

(4) Este interzisă utilizarea materialelor rezultate din săpătură la realizarea umpluturii, exclusiv zona verde. 
 (5)  În urma executării umpluturii se va obţine Buletinul de compactare emis de către un laborator de 
încercări omologat, care va fi ataşat la Procesul Verbal de recepţie a lucrărilor de refacere la forma iniţială a zonei 
afectate de lucrările de săpături . 

(6) Prevederile prezentului articol vor fi incluse în Caietul de sarcini în temeiul căruia vor fi adjudecate prin 
licitaţie publică lucrările edilitar-gospodăreşti din municipiul Arad. 

Art.11  (1) Zonele în care se execută lucrări de săpătură se semnalizează conform planului de semnalizare rutieră 
aprobat de Comisia de Sistematizare a Circulaţiei în Municipiul Arad, în scopul evitării producerii accidentelor. 

(2) Răspunderea pentru o semnalizare corectă revine constructorului. 
(3)Executantul lucrării este obligat să creeze posibilitatea accesului la nivelul carosabilului, autoturismelor 

în curţi (proprietăţi). 
 

Art.12 (1)Refacerea la forma  iniţială a spaţiilor afectate (carosabil, trotuar, alei, platforme) se execută de către 
unităţi de specialitate agreate de către Primăria Municipiului Arad. Zonele verzi afectate de săpături vor fi refăcute, 
păstrându-se caracteristicile vegetaţiei iniţiale. 

(2) Refacerea la forma iniţială a spaţiilor afectate se realizează prin grija  constructorului în maxim 72 de 
ore de la finalizarea lucrării avizate prin avizul de săpătură. 
   (3) În cazul săpăturilor executate în carosabil suprafaţa refăcută va fi de 1/3 din banda de circulaţie afectată, 
dar nu mai puţin de 1,2 m lăţime. 

 
Art.13 (1) Controlul execuţiei lucrării şi respectarea condiţiilor din avizele emise se face de către Poliţia Locală a 
Municipiului Arad. 

(2) Urmărirea încadrării execuţiei lucrărilor în termenul de finalizare prevăzut în avizul de 
săpătură, precum şi în termenul de refacere la forma iniţială a spaţiilor afectate se face de către instituţia 
prevăzută la alin. (1). 

(3) Evidenţa avizelor de săpătură, a termenului de execuţie a lucrărilor şi de refacere la forma iniţială a 
săpăturilor afectate se va ţine într-un registru al Poliţiei Locale a Municipiului Arad. 

(4) La şedinţele Comisiei de analiză şi avizare a cererilor privind eliberarea avizelor de săpătură pentru 
executarea de lucrări la reţelele edilitar gospodăreşti numită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Arad, Poliţia 
Locală va prezenta o informare privind avizele de săpătură emise şi contravenţiile constatate şi sancţionate. 
 
Art.14 (1) Recepţionarea lucrărilor de bază se face de către comisiile de recepţie ale administratorului reţelei, iar 
recepţionarea lucrărilor de refacere a spaţiilor afectate în urma săpăturii se face de către o comisie alcătuită din: 
  -delegatul Primăriei Municipiului Arad-Direcţia Tehnică, Serviciul Întreţinere şi Reparaţii Căi de       
Comunicaţii Terestre;  
               -delegatul executantului lucrării de bază; 

-delegatul executantului lucrărilor de refacere a carosabilului şi/sau zonei verzi. 
 (2 ) La recepţia lucrărilor de refacere la forma iniţială a zonei se întocmeşte procesul-verbal, conform model 
c. 
 (3)  Comisia de recepţie va fi convocată de către beneficiarul lucrării (investitor) 
 (4)  Comisia are dreptul de a solicita verificări suplimentare pentru atestarea gradului de compactare prin 
prelevarea de carote. 
 
Art.15 (1)Unitatea care solicită avizul de săpătură privind începerea lucrărilor la reţelele edilitar-gospodăreşti 



(rețele,  racorduri, branşamente), răspunde de calitatea lucrărilor de refacere a spaţiilor afectate pe toată perioada de 
garanţie, care este de 2 ani de zile de la data recepţiei lucrării de refacere, executând pe cheltuială proprie toate 
remedierile necesare. 

 (2) În cazul în care, în perioada de garanţie de 2 ani, carosabilul prezintă defecte, gropi, fisuri etc., societatea 
care a executat lucrările de bază are obligaţia de a interveni pentru remedierea neconformităţilor apărute în maxim 10 
zile calendaristice de la data înştiinţării acesteia de către autoritatea publică locală, în caz contrar va fi sancţionată 
contravenţional conform cap.IV, art.19, lit."m" din prezenta hotărâre. 

Art.16 (1) Avizul de săpătură se poate prelungi o singură dată, motivat. Acordarea prelungirii şi stabilirea perioadei 
acesteia se va face de către Comisia de analiză și avizare a cererilor privind eliberarea avizelor de săpătură pentru 
executarea de lucrări la reţelele edilitar gospodăreşti numită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Arad, la 
solicitarea executantului avizată de către beneficiar. Perioada de prelungire nu va depăşi jumătate din perioada de 
săpătură acordată iniţial. 
 (2) Dacă lucrarea nu este finalizată în termenul prevăzut în avizul de săpătură, executantul va fi sancţionat 
contravenţional, conform cap.IV,art.19, lit."k" din prezenta hotărâre. 
 
Art.17 Pe străzile pe care carosabilul a fost modernizat/reabilitat în totalitate, se interzice spargerea pentru execuţia 
de noi  reţele, racorduri  şi branşamente timp de 3 ani, de la data încheierii procesului verbal de recepţie pentru 
lucrările la carosabil. 
 

CAP.III  LUCRĂRI  ÎN CAZ DE AVARII 

Art.18 (1) În cazul avariilor la reţelele edilitar-gospodăreşti, lucrările de remediere pot fi începute şi fără obţinerea 
avizului de săpătură, cu obligaţia ca executantul să anunţe de îndată la fax 0257/214047 compartimentul de 
specialitate al Primăriei Municipiului Arad. 
 (2)  Semnalizarea lucrărilor, refacerea la structura şi forma iniţială se vor face conform prevederilor  
art.11,12. 
 (3)   În cazul avariilor  care nu pot fi remediate în termen de 48 ore de la începerea lucrărilor, deţinătorii de 
utilităţi au obligaţia să solicite autorizarea lucrării conform Legii 50/1991 republicată privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
CAP IV CONTRAVENŢII SI SANCŢIUNI 
Art. 19 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte: 

 a)  executarea de lucrări pe domeniul public şi privat al municipiului, fără aviz de săpătură pentru lucrări 
edilitare sau cu încălcarea acesteia; 

 b)    executarea lucrărilor în carosabil sau trotuar din beton sau asfalt, fără a folosi maşini speciale de tăiat; 
 c)    neîndepărtarea  materialele rezultate din săpături; 
 d)   executarea umpluturilor cu materialul rezultat din săpătură (exclusiv zona verde); 
 e) nesemnalizarea lucrărilor conform avizului Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei, în scopul evitării 

producerii accidentelor (inclusiv a lucrărilor de intervenţie la avarii); 
  f) nerefacerea la structura şi forma iniţială a spaţiilor afectate de lucrările de săpătură la reţele în termenul 
prevăzut la art.12 alin.2. 

g) neanunţarea de îndată a lucrărilor de avarii începute de către deţinătorii de utilităţi; 
h) nedepunerea documentaţiei pentru legalizarea lucrărilor de avarii; 
i) transportul molozului, pământului dislocat din săpături şi alte materiale rezultate în alte locuri decât cele 

indicate de Primăria Municipiului Arad; 
j) blocarea accesului cu autoturisme în curţi interioare. 
k ) nerespectarea termenului de finalizare a lucrărilor  prevăzut în avizul de săpătură. 
 l)  nerespectarea graficului de săpătură (lucrări). 
m) neexecutarea lucrărilor de reparații a defectelor, gropilor, fisurilor apărute în perioada de garanție de către 

executant în termenul prevăzut la art.15 alin.2. 
n)  nedepunerea până la data de 15 decembrie a anului curent a listei lucrărilor la rețelele edilitar-

gospodărești programate pentru anul următor. 
Contravenţiile prevăzute la art.19 lit.n se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei, cele de la lit. a, 

d, f, i, j,m se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei, iar cele de la literele b, c, e, g, g, k, l se sancţionează 
cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei.  

Art.20 Constatarea contravenţiei se face de către Poliția Locală a Municipiului Arad. 

Art.21 Agentul constatator va stabili în procesul-verbal aprobat conform HCLM NR.70/2011, măsurile care se 
impun funcţie de caz şi termenul de realizare al acestora. 

Art.22 În cazul în care beneficiarul lucrării de bază nu ia măsurile necesare pentru respectarea prevederilor art.15 



alin.(2) din prezentul regulament, Municipiul Arad prin serviciile de specialitate va executa lucrările de refacere  pe 
cheltuială proprie, urmând să recupereze contravaloarea lucrărilor de la beneficiarul lucrării de bază. 

Art.23 Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, 
jumătate din minimul amenzii prevăzute în procesul-verbal. 



 
_______________________________                             Model a 
Localitatea______________________ 
Str._________________,nr._________ 
Tel./fax.________________________ 

 
 
 
 
C Ă T R E ,  

 
PRIMĂRIA ARAD 

______________________________________ 
 
 

Vă rugăm a elibera avizul de săpătură privind lucrările reţea/racord/branşament, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.____/_____ şi Legii 50/1991, 
republicată,  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru strada_________________________________________.Săpătura ce urmează a fi 
efectuată va avea următoarele date  tehnice (se trec obligatoriu: lungime, lăţime, adâncimea săpăturii, 
natura carosabilului ce va fi afectat ). 

_____________________________________________________________________________
______ 

_____________________________________________________________________________
______ 

_____________________________________________________________________________
______ 

 
Pentru această lucrare deţinem Autorizaţia de construire 

nr._____________din_________________ 
Solicităm avizul de săpătură pentru perioada ______________________, pe strada 

_________________, pe 
tronsonul____________________________________________________________________________
____ 

Am luat la cunoştinţă de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 
______/_____ cu privire la avizarea, executarea, urmărirea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar - 
gospodăreşti (carosabil, trotuare, platforme,  alei şi zone verzi). 

Responsabilul lucrării din partea executantului este dl.(dna) ____________________________ 
________________ domiciliat(ă) în___________________________ str.____________________ 
nr.  bl.  sc.  ap. , posesor al B.I./C.I. cu seria nr. ____________________________________eliberat de 
_______________________ ,având în cadrul societăţii noastre funcţia de ______________________ 

La prezenta cerere se anexează următoarele: 
1. Cerere tip pentru autorizarea începerii lucrării (conform model a); 
2. Autorizaţie de construire (copie);  
3. Graficul de execuţie pe zile a lucrării avizat de Serviciul Întreţinere şi Reparaţii Căi de 
Comunicaţii Terestre (conform model d); 
4. Planul de situaţie a lucrării cu ştampila vizat spre neschimbare; 
5. Contract de refacere a spaţiului afectat în urma săpăturii, încheiat între solicitantul avizului 

de săpătură pentru lucrările edilitare şi unul dintre constructorii agreaţi de Primăria Municipiului Arad 
pentru refacerea carosabilului  şi după caz şi contract pentru refacerea spaţiului verde; 

6. Avizul Poliţiei Rutiere pentru lucrările executate în carosabil; 
7. Taxa pentru săpături pe domeniul public, reţele stradale şi avarii pentru obţinerea avizului 

de săpătură pentru lucrările edilitare calculată conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale.  
 
 
 
 

Data:__________________                                              Semnătura şi ştampila unităţii solicitante 
 

 



Model b 

ROMÂNIA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD  

 
AVIZUL DE SĂPĂTURĂ 

privind lucrările de rețele, racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, 
gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu  

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

 Se avizează 
__________________________________/__________________________*) cu  
domiciliul/sediul în ________________,str.______________________, nr.______, bl._____, 
sc.____,  
ap.____, Judeţul/sectorul_______________, reprezentat prin____________________, să 
efectueze lucrări de racorduri/reţele/branşamente la **). 
REȚELE EDILITAR GOSPODĂREȘTI  RACORDURI/BRANȘAMENTE  
□ Reţele publice de apă; □ Reţele publice de apă; 
□ Reţele publice de canalizare; □ Reţele publice de canalizare; 
□ Reţele publice de gaze; □ Reţele publice de gaze; 
□ Reţele publice de transport a energiei  termice;  □ Reţele publice de transport a energiei  termice;  
□ Reţele publice de transport a energiei  electrice; □ Reţele publice de transport a energiei  electrice; 
□ Reţele de telefonie; □ Reţele de telefonie; 
□ Rețele de televiziune prin cablu  □ Reţele de televiziune prin cablu  
 Pentru beneficiarul __________________________________/_________*) cu domiciliul/sediul în 
________________,str.______________________, nr.______, bl._____, sc.____, ap.____, 
Județul/sectorul_______________. 
 
 Lucrările de reţele/racorduri /branşamente se execută la următoarea adresă: 
str.__________________________________, tronsonul _____________________________, nr.______, 
bl._____, sc.____, ap.____, începând cu data de ______________până la ___________________. 
  
  Pavajul afectat va fi refăcut la forma iniţială iar terenul eliberat de materialele rezultate din 
lucrări. 
  Se vor respecta condiţiile din avize şi autorizaţia de construire, refacerea spaţiilor afectate la 
starea iniţială. La terminarea lucrărilor se va încheia proces verbal de recepţie cu reprezentantul 
P.M.A. Pământul rezultat din săpătură se va evacua zilnic. 

Nerespectarea prezentului aviz atrage după sine, sancţionarea conform prevederilor H.C.L.M. 
Arad nr. ---------------/------------. 

Arad, la ________________ 
PRIMAR 

                   
 PREȘEDINTE COMISIE           ÎNTOCMIT  

 

 
SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA 

AVIZULUI DE SĂPĂTURĂ 
 

de la data de __________________________ până la data de ___________________________. 
 

PRIMAR 
                    

PREȘEDINTE COMISIE           ÎNTOCMIT  
 

 

 

*)1.In cazul persoanelor fizice se menționează:numele, inițiala tatălui, prenumele/CNP  
**) 2.In cazul persoanelor fizice se menționează: denumirea/cod unic de înregistrare 
Se bifează tipul de rețea pentru care se solicită autorizarea. 



M o d e l  c  

 
R O M Â N I A  

 P R I M Ă R I A  A R A D  
 

PROCES-VERBAL 
de recepţie a lucrărilor de refacere la forma iniţială a zonei (carosabil, trotuar, platformă, spaţiu verde) 

afectate de lucrările de săpături executate pe str._____________________________ 

Lucrările au fost executate de către _________________________________în baza autorizaţiei 
privind lucrările de  reţele / racorduri şi /sau branşamente nr.___________________________________ 

Refacerea la forma iniţială s-a efectuat de către_______________________________________ 
În urma verificărilor efectuate s-a hotărât (nu s-a hotărât) recepţionarea lucrărilor de refacere la 

forma iniţială a zonei cuprinsă între _____________________________________________________ 
cu următoarele condiţii ______________________________________________________________ 

 S-a prezentat buletinul de compactare nr.______ din data de_____________,eliberat de 
____________________________.  

 Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, azi_______________ câte un 
exemplar pentru fiecare parte.   

 

  Reprezentant                       Reprezentant 

       PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD             EXECUTANT LUCRĂRI DE BAZĂ 

____________________________________
 ______________________________________ 

 

Reprezentant 

EXECUTANT LUXCRĂRI DE REFACERE A CAROSABILULUI (ZONEI VERZI) 

________________________________________________ 



Model d 
 
 

GRAFIC  EXECUŢIE  LUCRĂRI 
 AFERENTE A.C. Nr._____/____ 

Perioada:_____________ 
Strada________________ 

 
Zile calendaristice Nr.  

crt 
Adresa 
lucrare 

Lungime 
(ml) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

x             
x Tip lucrare            
1             
2             
3             
4             

 
 

                                                                                                    Executant                                                                      
 

                                                                                                      Viza Direcţia Tehnică 
                                                                                                         (dacă este cazul ) 

                                                                                             Data 



 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr.___________/_________________ 

 

 

 

 

    În temeiul prevederilor art.45, alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 
republicată şi ale art. 37 (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al 
Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 149/2012, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui 
proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea ,,Regulamentului privind avizarea, executarea, 
urmărirea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar gospodăreşti (carosabil, trotuare, platforme, alei 
şi zone verzi) din municipiul Arad”, în susţinerea căruia formulez următoarea: 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 
 

 

În prezent începerea, avizarea, execuția, urmărirea pe parcursul execuţiei și refacerea la forma 
iniţială a suprafeţelor afectate de lucrările edilitar - gospodăreşti executate în carosabil, trotuare, 
platforme, alei şi zone verzi din municipiul Arad, sunt reglementate printr-un regulament. 

Pentru a îmbunățăţi comportarea în timp a refacerii suprafeţelor afectate de lucrările edilitar-
gospodărești (branșamente/racorduri, reţele) este nevoie de reglementarea condițiilor de avizare, 
executare, urmărire şi recepționare a lucrărilor aferente. 

 Față de cele de mai sus propun: adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei 
hotărâri privind aprobarea „Regulamentului privind avizarea, executarea, urmărirea şi recepţionarea 
calitativă a lucrărilor edilitar gospodăreşti (carosabil, trotuare, platforme, alei şi zone verzi) din 
municipiul Arad”. 

 

 

 PRIMAR, 

 

Ing. Gheorghe Falcă 

 

 

 



PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI ARAD                          APROBAT, 

DIRECŢIA TEHNICĂ                                                                                   VICEPRIMAR, 
ARHITECT ŞEF               Cătălin Ţiţirigă 
                                                                         
Nr._____________/______________ 

                                                                            RAPORT                                                                                                                                 

        al serviciului de specialitate 

 

              Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr.__________/__________a  domnului  
Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad. 

 

              Obiect: Propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind regulamentul de avizare, 
executare, urmărire şi recepţionare calitativă a lucrărilor edilitar gospodăreşti (carosabil, trotuare, 
platforme, alei şi zone verzi) din municipiul Arad.  

Obiectul regulamentului îl constituie stabilirea cadrului organizatoric necesar derulării în 
condiţii optime a lucrărilor la reţelele edilitar-gospodăreşti şi de refacere a infrastructurii rutiere în urma 
lucrărilor de modernizare, investiţii sau intervenţii de urgenţă asupra reţelelor edilitare de pe raza 
municipiului Arad. 

În prezent aceste lucrări sunt avizate, executate, urmărite şi recepţionate conform unui 
regulament, care nu menţionează sarcinile operatorilor economici în ce priveşte execuţia lucrărilor de 
refacere a spaţiilor afectate de lucrări astfel încât în timp să nu apară surpări de-a lungul săpăturilor. 
Refacerea acestora după expirarea termenului de garanţie a lucrărilor implică costuri de la bugetul local, 
deoarece întreţinerea şi repararea străzilor din municipiu este responsabilitatea Autorităţii Publice 
Locale prin serviciile de specialitate. 

Execuţia lucrărilor edilitare trebuie corelate cu programul de investiţii a Municipiului Arad în ce 
priveşte modernizarea şi reabilitarea drumurilor. 

Astfel se impune reglementarea modului de executare a lucrărilor edilitar-gospodăreşti, a 
recepţiei lucrărilor de refacere a suprafeţelor afectate din domeniul public al municipiului Arad, precum 
şi comportării în timp a acestora. 

Pentru a executa fiecare etapă a lucrărilor unitar pe raza municipiului şi pentru  a îmbunătăţi 
comportarea în timp a refacerii suprafeţelor afectate de lucrările edilitar-gospodăreşti 
(branşamente/racorduri, reţele) este nevoie de reglementarea condiţiilor de avizare, executare, urmărire 
şi recepţionare a lucrărilor aferente. 

Prevederile regulamentului se vor aplica în egală măsură tuturor lucrărilor de refacere a 
infrastructurii domeniului public şi privat al municipiului Arad, executate de către persoanele fizice sau 
juridice, deţinători sau administratori de reţele, precum şi de prestatori autorizaţi care intervin la aceste 
reţele sau branşamente/racorduri.  

Având în vedere cele prezentate mai sus,  

PROPUNEM : 

aprobarea „Regulamentului privind avizarea, executarea, urmărirea şi recepţionarea calitativă a 
lucrărilor edilitar gospodăreşti (carosabil, trotuare, platforme, alei şi zone verzi) din municipiul Arad”. 

             DIRECTOR EXECUTIV,                                                ARHITECT ŞEF, 

                 Elena  Portaru                                                                    Radu Drăgan 

 
 


