
 

 

ANUNȚ 

 

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul 

public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a 

autovehiculelor care transportă materiale de construcții. 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat: 

- la sediul primăriei municipiului Constanța din strada Mihail Kogălniceanu nr. 28 – serviciul 

Drumuri și Iluminat Public 

- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public - 

Transparență decizională pe Legea 52/2003", începând cu data de 09.11.2016 

 

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, până la data de 28.11.2016, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu 

valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. 

 

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris: 

- prin poștă, la sediul din Mihail Kogălniceanu nr. 28 – serviciul Drumuri și Iluminat Public ; 

- prin fax, la nr. 0241/488168; 

- prin email, la adresa alexandru.bica@primaria-constanta.ro  

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488177, persoana de contact: 

Alexandru Bică.   

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul pentru aprobarea 

Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul 

public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a 

autovehiculelor care transportă materiale de construcții." 

 





 

 

 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

MUNICIPIUL CONSTANȚA 
PRIMAR     

NR.154493/08.11.2016  
 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

În baza prevederilor art.36, alin. 2, lit."c", art. 123 si art. 115, alin. 1, lit. „b” 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 

Luând în considerare adresele S.C.Confort Urban S.R.L. nr.91223/30.06.2015, 
nr.96869/09.07.2015; 

Având în vedere raportul Direcţiei Gospodărire Comunală cu  

nr.154265/08.11.2015; 
În vederea stabilirii cadrului organizatoric necesar derulării în condiții optime a 

lucrărilor de refacere a infrastructurii rutiere în urma lucrărilor de investiții, reparații 
sau intervenții în regim de urgență asupra rețelelor edilitare de pe domeniul public 
sau privat al municipiului Constanța, este necesară aprobarea Regulamentului 

privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul 
public sau privat al Municipiului Constanţa și utilizarea tramei stradale în zona 

pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții. 
În temeiul prevederilor art.45 alin. 6 din Legea nr.215/2001, iniţiez proiectul 

de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările 

tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Constanţa și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care 

transportă materiale de construcții. 
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DECEBAL FĂGĂDĂU 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

                       

 
HOTĂRÂRE 

 

 
pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-

edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Constanţa și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor 

care transportă materiale de construcții 
 

  
 

Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de _____________________________; 
 

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 154493/08.11.2016 a domnului 
primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, raportul Comisiei de 
specialitate nr.5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului, raportul Direcției gospodărire 
comunală nr.154265/08.11.2016; 

Ținând cont de prevederile: 
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.C.L. nr.312/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 
2016; 

- Legii nr.93/2016 pentru modificarea art.33 alin.(2) din O.U.G. nr.195/2002 
privind siguranța circulației pe infrastructura rutieră; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii cu 

modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. c şi art.115, alin.1, lit. b din Legea 

nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată; 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-
edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanţa și 

utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă 
materiale de construcții. 

 

 
 Art.2. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va 

comunica prezenta hotărăre Direcţiei patrimoniu, Direcţiei poliția locală, Direcției 
gospodărire comunală, Direcției administrație publică locală, Direcției urbanism și 



 

 

S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire, precum şi Instituției 
prefectului județului Constanța. 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de __ consilieri din 27 
membrii. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 

              SECRETAR 
                                                                                                                                                                                                                                                                
MARCELA ENACHE 

 
 

 
 
 

CONSTANŢA 
NR.________/_________ 
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Anexa la HCL 

Nr……../................. 

 

 

REGULAMENT 

privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se 

execută pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanţa 

și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care 

transportă materiale de construcții 

 

Cap. I. Dispoziţii generale 

1.1. Cadrul legal 

Prezentul  Regulament are  la  baza următoarele acte normative: 

-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legea nr. 213/1998  privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu aplicabilitate de la 01.10.2011 potrivit Legii nr. nr. 71 

din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul 

civil; 

-Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu 

modificările şi completările ulterioare şi cele  aduse de  Ordonanţa de urgenţă nr. 

13 din 20 februarie 2008  şi Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009; 

-Legea Nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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-O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

-Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995  privind calitatea în construcţii cu 

modificările şi completările ulterioare. 

-Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, în temeiul Legii nr. 71 

din 3 iunie 2011. 

-Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

-H.C.L. nr.312/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 

anul 2016; 

-Ordinul comun al Ministerului de Interne și Ministerul 

Transporturilor nr. 1112/411/2000 cu modificările și completările ulterioare; 

-Legea nr.93/2016 pentru modificarea art.33 alin.(2) din O.U.G. 

nr.195/2002 privind siguranța circulației pe infrastructura rutieră; 

-O.U.G. nr.22/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 

privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră. 

 

1.2.Domeniu de aplicare 

Prezentul regulament se aplică lucrărilor de investiţii, reparaţii şi intervenţii 

executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanţa de către 

persoane fizice, persoane juridice, deţinători sau administratori de reţele, precum şi 

de prestatori autorizaţi care intervin la aceste reţele si a celor care utilizează trama 

stradală pietonală în zona peninsulară în scopul transportului de materiale de 

construcții.   
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Procedura descrie modalitatea de gestionare si de comunicare a datelor 

referitoare la intervențiile în domeniul public și privat al Municipiului 

Constanța (avarii sau lucrări planificate) de către cei avizați să le utilizeze. 

 Pentru gestionarea intervențiilor în domeniul public și privat al 

Municipiului Constanța de tip lucrari planificate, se va proceda după cum 

urmează: 

• în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Direcția Urbanism are obligația de a emite autorizațiile de scoatere 

temporară din folosință a domeniului public și/sau privat și de a le introduce în 

Sistemul Informatic de Gestionare a Intervențiilor (S.I.G.I.); până la dezvoltarea și 

implementarea S.I.G.I., Direcția Urbanism va transmite zilnic către Direcția Poliția 

Locală, Direcția Gospodărire Comunală, Serviciul Informatizare, lista cu 

intervențiile de tip lucrări planificate autorizate; 

 

• Direcția Poliția Locală are obligația de a consulta zilnic sistemul 

informatic pentru a consulta lista cu intervențiile de tip lucrări planificate în 

domeniul public și privat al Municipiului Constanța, în scopul planificării 

activității de control a respectării termenelor de execuție a lucrărilor; 

• Direcția Gospodărire Comunală are obligația de a consulta zilnic 

sistemul informatic pentru a consulta lista cu intervențiile de tip lucrări planificate 

în domeniul public și privat al Municipiului Constanța, în scopul planificării 

activității de control, a calității refacerii domeniului public sau privat; 

• Serviciului Informatizare, responsabili cu publicarea informațiilor pe 

pagina de web oficiala a Primăriei Municipiului Constanța www.primaria-

constanta.ro și pagina de facebook https://facebook.com/PrimariaConstanta,  au 

obligația de a consulta zilnic sistemul informatic pentru a consulta lista cu 

intervențiile de tip lucrări planificate în domeniul public și privat al Municipiului 

Constanța, în scopul publicării acestora; 

 Lucrările de intervenție în domeniu public (remediere avarie rețea tehnico-

edilitară / realizare extindere rețea tehnico-edilitară și/sau branșament/racord) pe 

străzile cuprinse în proiectul "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din 

centrul istoric al Municipiului Constanța" să se facă în baza și cu respectarea 

http://www.primaria-constanta.ro/
http://www.primaria-constanta.ro/
https://facebook.com/PrimariaConstanta
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următoarelor documente, pe lângă cele stabilite de legislația aplicabilă: 

- acord/aviz de la constructor-responsabilul de proiect în calitate de executant al 

proiectului și responsabil cu asigurarea garanției; 

- punct de vedere însoțit de plan detaliu de la proiectantul lucrării privind atât 

intervenția asupra dalei de beton cât și refacerea acesteia; 

- contract de supraveghere a lucrărilor de intervenție în domeniul public (remediere 

avarie rețea tehnico-edilitară / realizare extindere rețea tehnico-edilitară și/sau 

branșament/racord) încheiat între constructor-responsabilul de proiect și 

executantul lucrării ce se autorizează în vederea remedierii avariei; 

- dovada constituirii unei garanții de bună execuție în favoarea 

constructorului-responsabilul de proiect și executantul lucrărilor ce se 

autorizează în vederea remedierii avariei și care aduce la forma inițială trama 

stradală din zona afectată; constructorul-responsabilul de proiect poate 

executa acestă garanție în cazul în care lucrările executate nu corespund 

condițiilor impuse prin autorizația de construire, în vederea remedierii 

deficiențelor; 

- acord/aviz emis de administratorul drumurilor, Direcția Gospodărire Comunală - 

Serviciul Drumuri și Iluminat Public (în care să se precizeze condițiile privind atât 

intervenția în domeniul public cât și cele de utilizare a domeniului public, a 

traseului/gabaritului permis pentru accesul utilajelor și a echipamentelor); 

- plan de situație referitor la "protecție rețea metropolitană și cameră de tragere", 

extras din proiectul "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al 

Municipiului Constanța" obținut de la Direcția Tehnic Achiziții - Serviciul Tehnic 

Investiții; 

- la recepția lucrării de refacere a pavajelor, pe lângă administratorul drumului, 

executantul lucrării de intervenție și reprezentantul deținătorului de utilități, să fie 

și reprezentantul constructorului-responsabilul de proiect care a asigurat asistența 

în timpul execuției lucrării; 

- la recepția lucrării de remediere avarie rețea tehnico-edilitară / realizare extindere 

rețea tehnico-edilitară și/sau branșament/racord, pe lângă documentele necesare 
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conform HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, se va prezenta și procesul 

verbal de recepție a lucrării de refacere a pavajelor. 

 Lucrările la construcții aflate pe terenuri cu acces din străzile cuprinse în 

proiectul "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al 

Municipiului Constanța" să se facă în baza și cu respectarea următoarelor 

documente, pe lângă cele stabilite de legislația aplicabilă: 

- acord/aviz emis de administratorul drumurilor, Direcția Gospodărire Comunală - 

Serviciul Drumuri și Iluminat Public, prin care se vor impune condiții/restricții de 

utilizare a domeniului public, a traseului/gabaritului permis pentru accesul 

utilajelor și a echipamentelor;  

- dovada constituirii unei garanții de bună execuție de către executantul 

lucrărilor de construcții aflate pe terenuri cu acces din străzile cuprinse în 

proiectul "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al 

Municipiului Constanța" în favoarea constructorului-responsabilul de proiect, 

pentru utilizarea tramei stradale pietonale; constructorul-responsabilul de 

proiect poate executa această garanție în cazul în care sunt afectate lucrările 

din proiect conform autorizației de construire, și nu remediază deficiențele 

apărute. 

Executanții lucrărilor tehnico-edilitare și executanții lucrărilor de 

construcții aflate pe terenuri cu acces din străzile cuprinse în proiectul 

"Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului 

Constanța" care utilizează domeniul public și/sau privat  precum și trama 

stradală pietonală în zona peninsulară (reabilitată prin proiecte realizate din 

fonduri europene) în Municipiul Constanţa își asumă garanția de bună 

execuție a lucrărilor și/sau a utilizării tramei stradale pietonale prin încheierea 

și prezentarea unei asigurări, care să acopere cheltuieli generate de o execuție 

necorespunzătoare și/sau prin deteriorarea tramei în urma utilizării 

necorespunzătoare pentru transportul materialelor de construcții și a utilajelor.    
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Cap. II Norme privind lucrările de extindere  reţele şi branşamente 

Art. 1  

(1) Toate lucrările tehnico-edilitare definite ca lucrări de bază în prezentul 

Regulament aparținând deținătorilor de utilități (ENGIE ROMANIA S.A., RAJA, 

RCS - RDS, RADET, TELEKOM, ENEL, TERMOCENTRALE-CET, etc.)  care 

afectează domeniul public (străzi, trotuare, parcări, spaţii verzi, etc.) se pot executa 

numai după obţinerea Avizului tehnic de spargere (conform Anexei nr. 3 la 

prezentul Regulament) eliberat de către  S.C.Confort Urban S.R.L.Constanţa și a 

Autorizației de intervenție eliberată de Primăria Municipiului Constanța – 

Direcția Urbanism – Serviciul Autorizații în Construcții. 

(2) Societăţile comerciale (constructori/executanți ai deținătorilor de utilități 

ENGIE ROMANIA S.A., RAJA, RCS - RDS, RADET, TELEKOM, ENEL, 

TERMOCENTRALE-CET, etc.) care execută lucrări tehnico-edilitare în 

Municipiul Constanţa sunt obligate ca înaintea demarării lucrărilor să preia 

amplasamentul de la S.C.Confort Urban S.R.L.Constanţa, pe baza de proces-

verbal de predare – primire amplasament de intervenţie/spargere, potrivit 

modelului din Anexa nr. 2.1  la prezentul Regulament. 

(3) Durata execuției lucrărilor va fi solicitată de către constructor 

/executant în cererea de intervenție în domeniul public și în cererea de 

eliberare a avizului tehnic de spargere, în funcție de următoarele termene: 

- pentru intervenții până la 100 m, termenul este de 10 zile; 

- pentru intervenții între 100 m și 500 m, termenul este de 15 zile; 

- pentru intervenții între 500 m și 1000 m, termenul este de 20 zile; 

- pentru intervenții ce depășesc 1000 m, termenul este de 30 zile; 
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Aceste termene de execuție se pot prelungi o singură dată cu același 

număr de zile.  

Depășirea termenelor menționate în autorizatia de scoatere temporară din 

folosința domeniului public și/sau privat se va sancționa conform legislației în 

vigoare. 

(4) Plata taxei pentru obţinerea Avizului tehnic de spargere se face la 

depunerea documentaţiei. 

(5) Operatorii economici deținători de utilităti (ENGIE ROMANIA 

S.A., RAJA, RCS - RDS, RADET, TELEKOM, ENEL, TERMOCENTRALE-

CET, etc.) au obligația de a transmite SC CONFORT URBAN SRL, lista 

societăților cu care execută lucrări de intervenții în domeniul public cu 

numele administratorului/directorului și număr de contact. 

Art. 2  

Respectarea condiţiilor cuprinse în Avizul tehnic de spargere şi în Procesul-

verbal de predare–primire amplasament emise de către Serviciul Tehnic din cadrul 

S.C.Confort Urban S.R.L.Constanţa este obligatorie. 

Art. 3  

(1) Constructorul / Executantul lucrărilor care afectează domeniul public sau 

privat este obligat să respecte termenul de execuţie menţionat în Autorizația de 

intervenție eliberată de Primăria Municipiului Constanța – Direcția 

Urbanism– Serviciul Autorizații în Construcții, care va fi stabilit în concordanţă 

cu graficul de eşalonare a lucrărilor prezentat. 

(2) În situaţia în care lucrările nu se finalizează în termenul menţionat în 

graficul de eşalonare al lucrărilor, datorită invocării de motive justificate, acest 

termen poate fi prelungit o singură dată cu același număr de zile pentru care a fost 

eliberat. 

Art. 4  
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Toate lucrările de intervenţie subterană care intersectează străzi cu carosabil 

din îmbrăcăminţi permanente, aflate în garanţie, se vor executa numai prin foraje 

orizontale, fără a afecta sistemul rutier, excepţie fac lucrările care nu se pot executa 

prin foraje orizontale din motive tehnice bine întemeiate. 

Art. 5 

(1) Operatorii economici detinatori de utilitati sau după caz 

constructorii lucrărilor tehnico-edilitare care afectează domeniul public sau 

privat au obligaţia să anunțe prin orice mijloace (fax, telefon, e-mail) 

inspectorul de zonă al S.C. CONFORT URBAN S.R.L., data efectivă de 

începerea lucrărilor, în vederea verificării respectării obligațiilor prevazute în 

prezentul Regulament pentru operatorii economici care execută lucrări de 

intervenții pe domeniul public și/sau privat din Municipiul Constanța.  

Anunțul se va face conform Anexa nr.13 la prezentul Regulament.  

(2) Constructorul / Executantul lucrărilor care afectează domeniul 

public sau privat este obligat să evacueze în totalitate pământul umed și cel 

rezultat din straturile sistemului rutier respectiv asfalt și cei 30 cm din stratul 

de piatră de sub asfalt, în locuri special amenajate conform HCL nr. 

312/18.12.2015, să mature și să spele zona afectată de murdarie, excepție de la 

aceasta făcând spațiile verzi. 

Materialul rezultat din săpătură se va încărca direct în mijloacele de 

transport sau în dispozitive de stocare (ex.: saci, cutii, bene, etc.). În cazul în 

care depozitarea se face local, se va proteja suprafața de stocare cu o folie de 

protecție. 

(3) Pentru toate lucrările de intervenție în domeniul public 

constructorul/executantul lucrărilor va  împrejmui pamântul vegetal excavat, 

căt și groapa rezultată în urma săpaturii cu garduri de protecție de culoare 

galben sau portocaliu cu  o înalțime de mininim 900 mm, inscripționate cu 
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sigla, numele societății care execută lucrarea și cu mesajul “Ne cerem scuze 

pentru disconfortul creat”. 

(4) Pentru străzi cu îmbrăcămintea rutieră permanentă, umplutura se execută 

conform proiectului tehnic verificat de un verificator tehnic autorizat, care în 

detaliile de refacere va ține cont de straturile sistemului rutier existent, iar gradul 

de compactare va fi în conformitate cu normativele tehnice în vigoare şi 

atestat de către un laborator autorizat de grad II. 

 Acolo unde carosabilul a fost supus mai multor lucrări de intretinere si 

reparatii si sistemul rutier este modificat fata de categoria initiala a strazii (in 

special grosimea stratul de asfalt), se vor face sondaje in vederea elaborarii 

proiectului si a detaliilor de executie in vederea refacerii. 

Art. 6 

(1) Operatorii economici detinatori de utilitati sau după caz constructorii 

lucrărilor tehnico-edilitare care afectează domeniul public sau privat au obligaţia 

de a încheia contracte de refacere a domeniului public cu una din societăţile 

comerciale specializate în lucrări de drumuri şi care fac dovada că îndeplinesc 

condiţiile minime necesare executării unor astfel de lucrări, potrivit Anexei nr. 6 

la prezentul Regulament. 

(2) După executarea lucrărilor tehnico-edilitare, operatorii economici 

detinatori de utilitati sau după caz constructorii  Avizului tehnic de spargere 

au obligaţia de a preda amplasamentul către societăţile comerciale care 

execută refacerea sistemului rutier (asfaltarea) pe baza unui proces-verbal 

(Anexa nr. 2.2 la prezentul Regulament), cu participarea inspectorului de 

zonă din cadrul S.C.Confort Urban S.R.L.Constanţa și a unui reprezentant 

din partea Primăriei Municipiului Constanța. 
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(3) După terminarea lucrărilor de refacere a sistemului rutier 

(asfaltare), operatorii economici detinatori de utilitati sau după caz 

constructorul are obligația de a anunța inspectorul de zonă din cadrul 

S.C.Confort Urban S.R.L.Constanţa și  un reprezentant din partea Primăriei 

Municipiului Constanța cu privire la încheierea procesului verbal de recepție 

calitativă la terminarea lucrărilor (Anexa nr. 11 la prezentul Regulament) și a 

procesului verbal de preluare amplasament de catre S.C. CONFORT URBAN 

S.R.L. (Anexa nr. 2.3 la prezentul Regulament). 

Art. 7 

Punerea în funcţiune a utilităţilor de către administratorii de reţele, pentru 

care a fost solicitata autorizatia de constructie, se poate face numai cu dovada 

achitării de către beneficiar a contravalorii lucrărilor de refacere a domeniului 

afectat public sau privat, sau a unui contract de prestări servicii la una din 

societăţile comerciale specializate în lucrări de drumuri, care vor executa refacerea 

după intervenţie. Acestea trebuie sa faca dovada că îndeplinesc condiţiile minime 

necesare executării unor astfel de lucrări, potrivit Anexei nr. 6 la prezentul 

Regulament.  

Art. 8 

(1) În cazul lucrărilor tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public se 

emite: Aviz tehnic de spargere de către S.C.Confort Urban S.R.L.Constanţa, 

potrivit Anexei nr. 3, în baza unei Cereri tip pentru obținerea avizului tehnic de 

spargere conform Anexei nr. 1 la prezentul Regulament și Convenția de calitate 

și garanție potrivit Anexei nr. 4 la prezentul Regulament.  

(2) Acte necesare pentru emiterea Avizului tehnic de spargere (în baza 

Certificatului de urbanism): 

- Cerere tip (Anexa nr. 1); 

- Certificat de urbanism (C.U.) – copie; 
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- Memoriu tehnic care să cuprindă și suprafețele afectate din domeniul 

public; 

- Plan de încadrare în zonă pe care să fie marcată zona afectată; 

- Plan de situaţie întocmit la o scara 1:500, astfel încât să poată fi identificată 

corect suprafaţa domeniului public afectată, în conformitate cu prevederile 

tehnologiei de refacere a infrastructurii din Anexele nr. 7, 7.1 și 7.2 la prezentul 

Regulament, în care se va preciza lungimea şi lăţimea săpăturii pentru realizarea 

lucrărilor tehnico – edilitare, precum şi suprafata adiacentă în vederea refacerii 

sistemului rutier; 

- Profil transversal al branşamentului din care să rezulte adâncimea la care se 

va executa săpătura pentru realizarea reţelelor de utilităţi; 

- Graficul de execuţie atât pentru realizarea lucrării cât şi pentru refacerea 

străzii, respectiv: 

- pe axa verticală se va prezenta lista activităţilor de efectuat; 

- pe axa orizontală se va prezenta durata estimată a fiecarei activităţi, 

conform normativelor în vigoare şi tehnologiilor de execuţie. 

Planurile şi graficul de execuţie vor fi întocmite de către un proiectant 

autorizat. 

- Plan de situaţie vizat spre neschimbare; 

- Proiect tehnic şi detalii de execuţie, care va cuprinde obligatoriu şi detaliile 

de refacere a sistemului rutier (în conformitate cu Anexele nr. 7, 7.1 și 7.2 la 

prezentul Regulament), corespunzător normelor tehnice în vigoare; 

- Avizele de la deţinătorii de utilităţi, însoţite de planurile de situaţie; 

- Aviz de la Politia Rutieră, după caz (conform C.U.); 

- Contract de execuţie de lucrări încheiat între societatea comercială care va 

executa lucrările tehnico – edilitare şi beneficiarul lucrării; 
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- Contract de execuţie de lucrări încheiat cu o societate comercială care va 

reface sistemul rutier (asfaltarea) şi îndeplineşte condiţiile minime menţionate în 

Anexa nr. 6 la prezentul Regulament; 

- Scheme de semnalizare a zonei de drum în lucru, întocmite cu 

respectarea reprezentărilor grafice din Anexele la Ordinul comun al  

Ministerului de Interne Ministerul Transporturilor nr. 1112/411/2000 cu 

modificările şi  completările ulterioare, Legea nr. 93 din 11 mai 2016 pentru 

modificarea art.33 alin.(2) din OUG nr.195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice, Legea 265/2008 republicată 2012 privind siguranța 

circulației pe infrastructura rutieră, OUG 22/2016 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe 

infrastructura rutieră, în funcţie de situaţia concretă de pe teren; 

-Schiţă cu rutele ocolitoare propuse, în cazul devierii circulaţiei, cu 

precizarea categoriei funcţionale şi administrativ – teritoriale a drumurilor de pe 

aceste rute, completată cu semnalizarea de orientare pentru traficul deviat; 

- Copie buletin/C.I. pentru persoanele fizice; 

- Copie certificat de înregistrare al societății pentru persoanele juridice. 

- Responsabil cu Securitatea și Sănătatea în muncă (S.S.M.) 

(3) După obținerea Avizului tehnic de spargere, operatorii economici 

detinatori de utilitati sau după caz constructorul lucrărilor tehnico-edilitare 

au obligația de a informa participanții la trafic cu privire la execuția acestor 

lucrări, prin orice mijloace mass-media. 

 

Cap.III- Norme privind lucrările de intervenţii în caz de avarii 

Art. 9 

(1) În cazul unor defecţiuni accidentale la reţele, administratorii/deţinătorii 

acestora, anunță zilnic la orice oră, producerea evenimentului ce necesită 
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intervenţia de urgenţă și au obligaţia să informeze prin fax sau orice alte mijloace 

electronice, Primăria Municipiului Constanţa (tel. dispecerat 0241 550055;  

alexandru.bica@primaria-constanta.ro si maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro de la 

Directia Gospodarire Comunala, viorica.curut@primaria-constanta.ro si  

daniela.machedon@primaria-constanta.ro de la Directia Urbanism), S.C. Confort 

Urban S.R.L.Constanţa (tel. dispecerat 0241 966, e-mail 

confort_urban@yahoo.com , tel. 0241 611050 de la Serviciul Tehnic), Poliția 

Rutieră (petitii@politiaromana.ro), Poliția Locală (encica.dragut@primaria-

constanta.ro) și ceilalți deținători de utilități din zonă asupra intenţiei de 

efectuare a intervenţiei pe domeniul public sau privat, cu precizarea următoarelor: 

a) adresa la care se solicită intervenţia; 

b) estimarea suprafeţei zonei afectate; 

c) durata de execuţie ce implică şi refacerea zonei afectate din domeniul 

public; 

d) responsabilul lucrării din partea executantului; nume, prenume, telefon. 

(2) Pentru gestionarea intervențiilor în domeniul public și privat al 

Municipiului Constanta de tip avarii, se va proceda după cum urmează: 

•  în conformitate cu prevederile HCLM nr______/______, Serviciul 

Registratura, Management Documente și Dispecerat, Direcția Organizare și 

Informatizare primește zilnic, pe e-mail, la adresa avarii@primaria-

constanta.ro, lista cu intervențiile de tip avarie în domeniul public și privat al 

Municipiului Constanta, în formatul specificat ca Anexa la Hotărârea de 

Consiliu; Compartimentului specificat au obligația de a centraliza 

informațiile primite în format electronic, și de a le introduce în sistemul 

informatic, în ziua primirii acestora; 

• Direcția Poliția Locală are obligația de a consulta zilnic sistemul informatic 

pentru a consulta lista cu intervențiile de tip avarie în domeniul public și 

privat al Municipiului Constanța, în scopul planificării activității de control a 

respectării termenelor de execuție a lucrărilor; 

mailto:alexandru.bica@primaria-constanta.ro
mailto:maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro
mailto:viorica.curut@primaria-constanta.ro
mailto:viorica.curut@primaria-constanta.ro
mailto:daniela.machedon@primaria-constanta.ro
mailto:confort_urban@yahoo.com
mailto:encica.dragut@primaria-constanta.ro
mailto:encica.dragut@primaria-constanta.ro
mailto:avarii@primaria-constanta.ro
mailto:avarii@primaria-constanta.ro
mailto:avarii@primaria-constanta.ro
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• Direcța Urbanism are obligația de a consulta zilnic sistemul informatic 

pentru a se informa în legatură cu lista intervențiilor de tip avarie în 

domeniul public și privat al Municipiului Constanța, în scopul planificării 

activității de autorizare; Până la dezvoltarea și implementarea Sistemului 

Informatic de Gestionare a Intervențiilor (S.I.G.I.) , Direcția Urbanism va 

transmite zilnic către Direcția Poliția Locală, Direcția Gospodărire 

Comunală, Serviciul Informatizare, lista cu intervențiile de tip avarie 

autorizate; 

• Direcția Gospodarire Comunală are obligația de a consulta zilnic sistemul 

informatic pentru a consulta lista cu intervențiile de tip avarie în domeniul 

public și privat al Municipiului Constanța, în scopul planificării activității de 

control a calității refacerii domeniului public sau privat; 

• Serviciul Informatizare, responsabil cu publicarea informațiilor pe pagina de 

web oficială a Primăriei Municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro 

și pagina de facebook https://facebook.com/PrimariaConstanta, are obligația 

de a consulta zilnic sistemul informatic pentru a consulta lista cu 

intervențiile de tip avarie în domeniul public și privat al Municipiului 

Constanța, în scopul publicării acestora; 

• Pana la dezvoltarea si implementarea Sistemului Informatic de Gestionare a 

Intervențiilor (S.I.G.I.), toate informațiile vor fi transmise pe e-mail de către 

Serviciul Registratura, Management Documente și Dispecerat, Direcția 

Organizare și Informatizare, către: Direcția Urbanism, Direcția Poliție 

Locală, Serviciul Informatizare, Direcția Gospodarire Comunală; 

Art. 10  

Intervenţia de urgenţă pe domeniul public sau privat de către titularul de 

reţele sau constructorul lucrărilor tehnico-edilitare după caz, se va realiza cu 

respectarea următoarelor faze în execuţie: 

a) semnalizarea rutieră corespunzătoare a lucrării conform Ordinului 

comun M.I.-M.T, nr. 1112/411, publicat în Monitorul Oficial nr. 

397/24.08.2000; Legea nr. 93 din 11 mai 2016 pentru modificarea 

http://www.primaria-constanta.ro/
https://facebook.com/PrimariaConstanta
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art.33 alin.(2) din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice; 

b) dirijarea circulației cu îndrumători, conform Cod Rutier (OUG nr. 

195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, actualizata 2015) ; 

c) tăierea cu mașina de tăiat asfalt/beton a conturului pe care se 

intervine și spargerea cu ciocan hidraulic (picon) sau cu ciocan 

pneumatic (pikamer); 

 Art. 11 

(1) În cazul lucrărilor în regim de urgenţă se emite: Aviz de intervenție în 

regim de urgență de catre S.C. CONFORT URBAN S.R.L., în forma prevăzută în 

Anexa nr. 8 la prezentul Regulament, în baza Notificării de intervenţe (Anexa nr. 

5) pe domeniul public şi/sau privat al Municipiului Constanţa. 

(2) Acte necesare pentru eliberarea avizului de intervenție în regim de 

urgență, care se vor depune cu maxim 24 de ore înainte de eliberarea avizului: 

a) Notificarea de intervenție (Anexa nr. 5 la prezentul Regulament); 

 b) Plan de situaţie (scara 1:1000 sau 1:2000) pe care să fie marcată zona 

afectată; 

 c) Memoriu / Plan de semnalizare rutieră și semnalizare circulație; 

d) Dupa caz, administratorul tramei stradale poate emite un acord de 

urgenta, premergator Avizului de interventie in regim de urgenta. 

(3) După obținerea Avizului de intervenție în regim de urgență, 

operatorii economici detinatori de utilitati sau după caz constructorul 

lucrărilor tehnico-edilitare are obligația de a informa participanții la trafic cu 

privire la execuția acestor lucrări, prin orice mijloace mass-media. 

Art. 12  

(1) Societăţile comerciale sau regiile autonome care au în administrare reţele 

de distribuţie/evacuare de utilitate publică/privată sunt obligate să execute în cel 
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mult 4 zile lucratoare lucrarile de remediere tehnico-edilitare, iar lucrarile de 

asfaltare in termen de 3 zile lucratoare in conditii de vreme favorabila sau 15 

zile lucratoare in conditii de vreme nefavorabila remedierea avariilor sau 

deranjamentelor apărute la reţelele proprii de distribuţie/evacuare la nivel de 

asfaltare pentru străzile de categoria I-a si a-II-a. 

 (2) În perioada 15 decembrie  - 15 februarie, cu modificările ulterioare 

în funcție de condițiile meteo, refacerea până la cota carosabilului neafectat de 

săpătură se va realiza la nivel de piatră cu material de închidere și se va 

completa de către executantul de lucrări ori de câte ori este necesar, asfaltarea 

urmând să se execute atunci când condițiile meteo vor permite. În cazul 

străzilor de categoria I și a-II-a refacerea se va realiza până la cota superioară 

a carosabilului cu mixtură stocabilă provizorie, urmând ca asfaltarea 

definitivă să se realizeze cand condițiile meteo o vor permite. 

Notă: În sezonul rece (temperatura la nivelul solului < 10 grade Celsius) 

refacerea la nivel de asfalt se va executa provizoriu cu mixtură stocabilă, 

urmând a se executa definitiv la temperaturi mai mari de 10 grade Celsius la 

nivelul solului. 

Art. 13 

(1) Recepţia lucrării de refacere până la cota carosabilului neafectat de 

săpătură se va efectua în maxim 48 de ore de la expirarea termenului din 

Notificarea de intervenție (Anexa nr. 5 la prezentul Regulament), în prezenţa 

inspectorului de zonă din cadrul S.C. Confort Urban S.R.L.Constanţa și al  

Primăriei Municipiului Constanța-Direcția Gospodărire Comunală prin 

întocmirea unui proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor de intervenție în 

domeniul public conform Anexa 10 la prezentul Regulament. 

Art. 14 
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(1) Executantul lucrărilor de intervenție în caz de avarii care afectează 

domeniul public sau privat este obligat să evacueze în totalitate pământul umed și 

cel rezultat din straturile sistemului rutier respectiv asfalt și cei 30 cm din stratul de 

piatră de sub asfalt, în locuri special amenajate (rampă de deșeuri inerte) conform 

HCL nr. 312/18.12.2015, să mature și să spele zona afectată de murdarie, excepție 

de la aceasta făcând spațiile verzi. 

(2) Materialul rezultat din săpătură se va încărca direct în mijloacele de 

transport sau în dispozitive de stocare (ex.: saci, cutii, bene, etc.). În cazul în care 

depozitarea se face local, se va proteja suprafața de stocare cu o folie de protecție. 

(3) Pentru toate lucrările de intervenție în caz de avarii în domeniul public 

constructorul/executantul lucrărilor va  împrejmui pamântul vegetal excavat, căt și 

groapa rezultată în urma săpaturii cu garduri de protecție de culoare galben sau 

portocaliu cu  o înalțime de mininim 900 mm, inscripționate cu sigla, numele 

societății care execută lucrarea și cu mesajul “Ne cerem scuze pentru 

disconfortul creat”. 

 (4) Pentru străzi cu îmbrăcăminţi rutiere permanente, umplutura se execută 

cu respectarea straturilor sistemului rutier existent în zona de avariei, fără a se 

utiliza  pământul umed și cel rezultat din straturile sistemului rutier respectiv 

asfalt și cei 30 cm din stratul de piatră de sub asfalt rezultat din săpătură, iar 

compactarea se va realiza în straturi succesive la gradul de compactare conform 

normativelor tehnice în vigoare. 

 Art. 15 

(1) Beneficiarii lucrărilor de intervenție în caz de avarii care afectează 

domeniul public sau privat au obligaţia de a încheia contracte de refacere cu una 

din societăţile comerciale specializate în lucrări de drumuri şi care face dovada că 
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îndeplineşte condiţiile minime necesare executării unor astfel de lucrări, conform 

Anexei nr. 6 la prezentul Regulament. 

(2) După executarea lucrărilor, beneficiarii avizelor de intervenţii au 

obligaţia de a preda amplasamentul către societăţile comerciale care execută 

refacerea pe baza unui proces-verbal (Anexa nr. 2.2), cu participarea inspectorului 

de zonă din cadrul S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa si al unui reprezentat al 

Primariei Constanta. 

Art. 16 

 Societăţile comerciale, regiile autonome sau alte unităţi (ENGIE 

ROMANIA S.A., RAJA, RCS - RDS, RADET, TELEKOM, ENEL, 

TERMOCENTRALE-CET, etc.) care au în administrare sau exploatare reţele 

de distribuţie sau canalizare sunt obligate să fixeze şi să menţină piesele 

vizibile cum ar fi: capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze, receptori 

de ape pluviale, hidranţi, etc., la cota părţii carosabile şi trotuarelor. 

Art. 17  

 Pentru Presemnalizarea și semnalizarea la lucrările de intervenții în 

regim de urgență, defecțiuni accidentale la rețele, Primaria Municipiului 

Constanta  aprobă cu acordul Poliţiei rutiere instituirea restricțiilor de circulație pe 

sectoare de drum și pe timp limitat, în vederea executării unor lucrări de urgență 

(accidentale), astfel ca titularul rețelei să fie dotat cu minim de indicatoare rutiere 

ce pot fi folosite la devierea circulației sau marcarea defecțiunii (până la 

remedierea acesteia), după cum urmează : 

a) indicatoare rutiere: 

-drum îngustat - dimensiune : latura de 700 mm 
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- lucrări - dimensiune : latura de 700 mm 

 

 
 

- depașirea autovehiculelor cu excepția motocicletelor fără ataș, interzisă –  

diametru de 600 mm 

 

 
- limitarea de viteză - dimensiune: diametru de 600 mm 

 
b) mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor:  

balize direcționale –  dimensiune 200x800 mm cu 20 cm de la sol 
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Con de dirijare – dimensiune: minim 500 mm 

 
 

Carucioare portsemnalizare sau panouri portsemnalizare – dimensiune: 2000x1600 

mm 

 

 

Cap.IV- Norme privind emiterea Avizului de principiu 

Art. 18 

(1) Societățile comerciale care au în vedere execuția de lucrări de reabilitare 

sau investiții pentru instalațiile tehnico – edilitare ce urmează să afecteze  

domeniul public sau privat al Municipiului Constanța, au obligația să obțină 

Avizul de principiu eliberat de S.C. Confort Urban S.R.L. (conform Anexa nr. 9 

la prezentul Regulament). 

(2) Pentu obținerea Avizului de principiu, beneficiarul/investitorul va 

prezenta proiectul tehnic al lucrărilor. 

(3) După selectarea constructorului, beneficiarul/invesitorul are obligația să 

obțină Avizul tehnic de spargere în condițiile prezentate la Cap. II al prezentului 

Regulament. 
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Cap. V - Norme privind refacerea domeniului public afectat de lucrările 

de spargeri 

Art. 19 

(1) Executarea lucrărilor de refacere drumuri la nivel de asfalt se vor face 

numai  de către societăţile comerciale specializate în lucrări de drumuri şi care fac 

dovada că îndeplinesc condiţiile minime necesare executării unor astfel de lucrări 

(conform Anexei nr. 6 la prezentul Regulament). 

(2) Termenul de garanţie pentru lucrările de refacere drumuri este de minim 

2 ani pentru străzi si de minim 4 ani pentru bulevarde, în condițiile în care nu se 

execută alte lucrări ulterioare de amenajare a străzii/bulevardului, care afectează 

amplasamentul lucrării care a necesitat refacerea. 

 (3) Condiţii tehnice de refacere a îmbrăcăminţii străzii (carosabil + trotuar) 

afectată de lucrările de intervenţii, reparaţii capitale, modernizări, extinderi ale 

reţelelor tehnico – edilitare vor fi conform: STAS 9095 – 90, STAS4032/1 – 90, 

STAS10144/1 – 90, STAS 183 – 83, STAS10144/3 – 91, SR 6978 – 96, STAS 174 

– 83, STAS7970 – 76, STAS 662 – 89, STAS 2914 – 84, SR 174 – 1- 2002, SR 

174 – 2/C1 – 97, SR 7970 – 2011, CD 98 – 86, C 175 – 75, SR 662 – 2002, STAS 

8877–72.  

(4) Tehnologia de refacere a infrastructurii în cazul lucrărilor de săpătură 

pentru utilităţi executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanţa 

va fi conform Anexei nr. 7 la prezentul Regulament. 

Art. 20 

(1) Societatile comerciale care executa lucrarile de baza tehnico-

edilitare au obligatia de a preda spre asfaltare societatii comerciale de profil, 

suprafata afectata din domeniul public, in termen de maxim 2 zile de la 

finalizarea lucrarii de baza. 
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(2) Societăţile comerciale care execută lucrări de refacere drumuri (asfaltare) 

în Municipiul Constanţa sunt obligate să execute aceste lucrări în conformitate cu 

normativele în vigoare, în termen de   3 zile lucratoare in conditii de vreme 

favorabila sau 15 zile lucratoare in conditii de vreme nefavorabila de la data 

primirii amplasamentului pe baza unui proces - verbal de predare – primire (Anexa 

nr. 2.2), întocmit între executantul lucrării de baza tehnico-edilitare inclusiv 

infrastructura afectata şi executantul lucrării de refacere (asfaltare) a tramei 

stradale, în prezenţa inspectorului de zonă din cadrul S.C. Confort Urban S.R.L. 

Constanţa si a reprezentatului Primariei Constanta. 

(3) Predarea amplasamentului va avea loc la data finalizării lucrărilor 

tehnico-edilitare, cel târziu la data expirării Autorizației de intervenție eliberată de 

Primăria Municipiului Constanța.  

Art. 21 

 (1) Structura si planeitatea carosabilului refăcut va fi identică cu a 

sistemului rutier adiacent.  

(2) Orice degradare apărută pe perioada garanţiei de execuţie, respectiv de 2 

sau 4 ani de la data finalizării lucrării la sectorul de drum refăcut, cade în sarcina 

constructorului/executantului lucrarilor de bază tehnico-edilitare, care are încheiat 

contract de refacere (asfaltare) cu o societate de profil. 

  (3) Răspunderea pentru lucrarea executată încetează numai în cazul în care 

se execută alte lucrări ulterioare de amenajare a străzii, care afectează 

amplasamentul lucrării care a necesitat refacerea. 

Art. 22 

Societăţile comerciale care execută lucrări de refacere drumuri în 

Municipiul Constanţa sunt obligate să respecte tehnologiile de execuţie şi 

materialele adecvate îmbrăcăminţilor rutiere, specificate în Anexa nr. 7 la 

prezentul Regulament. 
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Art. 23 

În termen de maxim 48 de ore de la finalizarea lucrărilor de refacere 

(asfaltare) a zonelor afectate prin intervenţie/spargere, beneficiarul/constructorul 

are obligaţia de a convoca comisia de recepţie pentru incheierea procesului verbal 

de receptie calitativa la terminarea lucrarilor (Anexa nr. 11) si a procesului verbal 

de predare – primire amplasament la terminarea lucrarilor (Anexa nr. 2.3) , din 

care va face parte obligatoriu inspectorul de zonă din cadrul S.C. Confort Urban 

S.R.L. Constanţa și al  Primăriei Municipiului Constanța-Direcția 

Gospodărire Comunală şi reprezentantul firmei de refacere a carosabilului. 

Invitaţia participării reprezentantului S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa se va 

face în scris sau orice alte mijloace electronice la Serviciul Tehnic, din cadrul S.C. 

Confort Urban S.R.L. Constanţa. 

 

Cap. VI- Obligaţii ale operatorilor economici care executa lucrari de 

interventii pe domeniul public si/sau privat din Municipiul Constanta 

Art.24 

Operatorii economici constructori/executanti de lucrari de interventii pe 

domeniul public si/sau privat din Municipiul Constanta au următoarele obligaţii: 

a) sa delimiteze clar si să respecte perimetrul ocupat de organizarea de 

şantier conform Autorizatiei de construire. Pentru depăşirea perimetrului se vor 

percepe taxe de ocupare a domeniului public în conformitate cu HCL nr. 

312/18.12.2015; 

b) să întreţină sistemele de dirijare a circulaţiei în condiţiile tehnice 

prevăzute de normativele în vigoare, asigurând permanent condiţii pentru buna 

circulaţie a vehiculelor şi a pietonilor și să modifice semnalizarea rutieră conform 

desfășurării lucrărilor; 
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c) să folosească pentru executarea lucrărilor de intervenţie/spargere a 

carosabilului numai maşini speciale de tăiat beton şi asfalt echipate cu disc 

diamantat, care să nu afecteze structura de rezistenţă a sistemului rutier; 

d) să semnalizeze corespunzător punctele de lucru care afectează trotuarele 

şi partea carosabilă a străzilor pentru a evita producerea de accidente de circulaţie; 

e) să folosească indicatoare rutiere de semnalizare temporară conform SR 

1848/1-2011 cu folie reflectorizantă clasa II High Intensity Prismatic (HIP); 

f) să nu dezafecteze instalaţiile edilitare (receptori pentru ape pluviale, 

cămine de scurgere şi racord, hidranţi, gaze, electrice, telefonie, etc.), precum şi 

evitarea acoperirii/mascării acestora prin asfaltare sau betonare; 

g) să amplaseze la punctele de lucru panouri care să indice: 

- denumirea şi adresa lucrării; 

- denumirea beneficiarului; 

- denumirea proiectantului; 

- denumirea constructorului; 

- număr Autorizaţie de Construcţie; 

- eliberată de: 

- termen de execuţie: 

- data începerii şi data finalizării; 

h) să efectueze probe de laborator la materialele folosite, privind calitatea 

terenului de fundare, a umpluturii şi a stratului ce compune fundaţia drumului; 

i) executantul lucrării tehnico – edilitare, trebuie să prezinte buletine de 

calitate emise de către un laborator de grad II pentru gradul de compactare a 

umpluturii; 

j) societatea comercială care reface sistemul rutier, trebuie să prezinte 

buletine de calitate emise de către un laborator de grad II pentru straturile ce 

concură la realizarea fundaţiei şi a stratului de uzură pentru drumul respectiv. 
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k) să puna la dispozitia angajatilor echipament de protecție corespunzator 

activității pe care o desfășoară cu respectarea normelor de protecția muncii în 

vigoare și să aiba inscripționat numele societății comerciale, regiei, etc. care 

execută lucrarea; 

l) să permita controlul persoanelor abilitate. 

 

 

Cap.VII Contravenții și sancțiuni 

Art. 25 

Constituie contravenție la normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se 

execută pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanţa și utilizarea 

tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de 

construcții, următoarele fapte: 

(1) Pentru lucările de extindere rețele și branșamente: 

a) Nerespectarea termenului de execuţie acordat prin Autorizația de intervenție. 

b) Executarea lucrărilor tehnico-edilitare care afectează domeniul public sau 

privat (străzi, trotuare, parcări, spaţii verzi, etc.) fără obţinerea Avizului 

tehnic de spargere (Anexa nr.3) și a Autorizației de intervenție eliberată de 

Primăria Municipiului Constanța, și fără preluarea amplasamentului (Anexa 

nr. 2.1) de la S.C. Confort Urban S.R.L.Constanţa. 

c) Nerespectarea condiţiilor cuprinse în Avizul tehnic de spargere şi în 

Procesul-verbal de predare – primire amplasament. 

d) Neexecutarea prin foraje orizontale, a lucrărilor de intervenţie subterană care 

intersectează străzi cu carosabil din îmbrăcăminţi permanente, aflate în 

garanţie. Excepţie fac lucrările care nu se pot executa prin foraje orizontale 

din motive tehnice bine întemeiate date de proiectantul lucrării. 
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e) Nerespectarea obligaţiei privind evacuarea materialului rezultat din săpătură 

direct în mijloacele de transport sau în dispozitive de stocare (ex.: saci, cutii, 

bene, etc.), iar în cazul în care depozitarea se face local, nerespectarea 

protejării suprafaței de stocare cu o folie de protecție. 

f) Nerespectarea obligației privind împrejmuirea lucrărilor de intervenție în 

domeniul public, a pământului vegetal excavat cât și a gropii rezultată în 

urma săpăturii, cu garduri de protecție de culoare galben sau portocaliu cu  o 

înalțime de mininim 900 mm, inscripționate cu sigla, numele societății care 

execută lucrarea și cu mesajul “Ne cerem scuze pentru disconfortul creat”. 

g) Nerespectarea realizării umpluturilor pentru străzi cu îmbrăcămintea rutieră 

permanentă, conform proiectului tehnic verificat de un verificator tehnic 

autorizat, și a gradului de compactare în conformitate cu normativele tehnice 

în vigoare şi atestat de către un laborator autorizat de grad II . 

h) Nerespectarea obligaţiei privind încheierea contractului de refacere a 

domeniului public sau privat cu una din societatile comerciale specializate în 

lucrări de drumuri şi care fac dovada că îndeplinesc condiţiile minime 

necesare executării unor astfel de lucrări potrivit Anexei nr. 6 la prezentul 

Regulament.  

i) Nerespectarea obligaţiei privind predarea amplasamentului după executarea 

lucrărilor de către beneficiarii Avizului tehnic de spargere, către societăţile 

comerciale care execută refacerea sistemului rutier pe bază de Proces-verbal 

(Anexa nr.2.2), cu participarea inspectorului de zonă din cadrul S.C. Confort 

Urban S.R.L.Constanţa și al unui reprezentant al Primăriei Municipiului 

Constanța. 

j) Punerea în funcţiune a noilor utilităţi de către administratorii/deţinătorii de 

reţele fară a face dovada achitării de către beneficiar a contravalorii 

lucrărilor de refacere a domeniului public afectat sau a lipsei unui contract 
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de prestări servicii la una din societăţile comerciale specializate în lucrări de 

drumuri potrivit Anexei nr. 6 la prezentul Regulament. 

k) Nesemnalizarea rutieră corespunzătoare de zi și de noapte de către 

executantul intervenției, care se efectuează pe suprafețele drumurilor, 

trotuarelor sau parcajelor, așa cum prevăd „Normele Metodologice privind 

condițiile de închidere a circulției și de instituire a restricțiilor de circulație, 

în vederea executării de lucrări în zona drumului public”, aprobate prin 

Ordinul comun al ministrului Transporturilor și al Ministrului de Interne nr. 

11124/411/2004. 

 

(2) Pentru lucrările de intervenție în caz de avarii: 

a) Neanunțarea defecțiunilor accidentale la rețele de către 

administratorii/deținătorii acestora, a lucrărilor de intervenție în regim de 

avarie pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanța, la Primăria 

Municipiului Constanța, S.C. CONFORT URBAN S.R.L., Poliția Rutieră, 

Poliția Locală și către ceilalți deținători de utilități din zonă, prin fax sau 

orice alte mijloace electronice menționate în Cap.III art.11 alin.(1) în 

prezentul Regulament. 

b) Neintervenția imediată pentru remediere a admnistratorilor/deținătorii de 

utilități (ENGIE ROMANIA S.A., RAJA, RCS - RDS, RADET, 

TELEKOM, ENEL, TERMOCENTRALE-CET, etc.), în cazul unor avarii 

care produc scurgeri de lichide pe drumuri, trotuare sau parcaje, prăbușiri ale 

suprafețelor drumului public. 

c) Executarea intervenţiilor pe domeniul public sau privat la reţelele tehnico-

edilitare subterane fără obţinerea Avizului de intervenție în regim de urgență 

( Anexa nr. 8 la prezentul Regulament). 
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d) Neexecutarea în cel mult 48 de ore a remedierilor avariilor sau 

deranjamentelor apărute la reţelele proprii de distribuţie de către societăţile 

comerciale sau regiile autonome care le administrează. 

e) Nerespectarea obligației privind evacuarea în totalitate a pământului și 

molozului rezultat din săpătură în locurile special amenajate pentru acest 

scop sau depozitarea acestuia pe suprafața de stocare fără folie de protecție. 

f) Nerespectarea obligației privind împrejmuirea lucrărilor de intervenție în caz 

de avarii în domeniul public, a pământului vegetal excavat cât și a gropii 

rezultată în urma săpăturii, cu garduri de protecție de culoare galben sau 

portocaliu cu  o înalțime de mininim 900 mm, inscripționate cu sigla, 

numele societății care execută lucrarea și cu mesajul “Ne cerem scuze pentru 

disconfortul creat”. 

g) Nerespectarea obligaţiei privind realizarea umpluturilor pentru străzi cu 

îmbrăcămintea rutieră permanentă. 

h) Nexecutarea sistemului rutier similar cu cel existent. 

i) Nerespectarea obligaţiei privind încheierea contractului de refacere a 

domeniului public sau privat cu una din societatile comerciale specializate în 

lucrări de drumuri şi care fac dovada că îndeplinesc condiţiile minime 

necesare executării unor astfel de lucrări potrivit Anexei nr. 6 la prezentul 

Regulament.  

j) Nerespectarea de către beneficiarii lucrărilor de intervenţie a obligaţiei 

privind predarea amplasamentului după executarea lucrărilor de către 

beneficiarii avizului de intervenţie în regim de urgență, către societăţile 

comerciale care execută refacerea sistemului rutier pe baza unui proces 

verbal (Anexa nr.2.2), cu participarea inspectorului de zonă al S.C. Confort 

Urban S.R.L. Constanţa și a reprezentantului Primăriei Constanța. 
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k) Nerespectarea de către societaţile comerciale, regiile autonome sau alte 

unităţi care au în administrare sau exploatare reţele de furnizare sau 

canalizare, a obligaţiei privind fixarea la cota superioară a căii de rulare şi 

menţinerea pieselor vizibile cum ar fi: capace la căminele de vizitare, 

răsuflători de gaze, receptori de ape pluviale, hidranţi, etc., la cota părţii 

carosabile şi trotuarelor. 

l) Nerespectarea luării măsurilor de presemnalizare și semnalizarea la 

lucrărilor de intervenții în regim de urgență, defecțiuni accidentale la rețele. 

  

 (3) Pentru refacerea domeniului public afectat de lucrările de spargeri: 

a) Executarea lucrărilor de refacere drumuri de către societăţi comerciale care 

nu sunt specializate în lucrări de drumuri şi care nu îndeplinesc cerințele 

minime prevăzute în Anexa nr.6. 

b) Nerespectarea de către societăţile comerciale care refac sistemul rutier, a 

obligaţiei privind executarea lucrărilor în termen de maxim 2 zile de la data 

primirii amplasamentului pe baza unui Proces-verbal de predare – primire 

(Anexa nr.2.2); 

c) Nerespectarea obligaţiei privind predarea amplasamentului (Anexa nr.2.3) la 

data finalizării lucrărilor, care va fi cel târziu la data expirării Autorizației de 

intervenție eliberată de Primăria Municipiului Constanța. 

d) Nerespectarea tehnologiei de refacere a infrastructurii prevăzută în Anexa 

nr. 7 la prezentul Regulament în cazul lucrărilor de săpătură pentru utilităţi 

executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanţa; 

e) Nerespectarea de către societăţile comerciale care execută lucări de refacere 

drumuri a condiţiilor prevăzute în normele tehnice în vigoare. 
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f) Neacordarea termenului de garanţie de minim 2 ani pentru străzi și de minim 

4 ani pentru bulevarde pentru lucrările de refacere a sistemului rutier de 

către societăţile comerciale care îl execută. 

g) Nerespectarea de către societatea care a executat lucrarea de refacere a 

sistemului rutier a obligaţiilor de remediere a defecţiunilor apărute pe 

perioada garanţiei de execuţie la sectorul de drum refăcut, respectiv de 2 ani 

sau 4 ani de la data finalizării lucrării; 

h) Nerespectarea de către societăţile comerciale care execută lucrări de refacere 

drumuri în Municipiul Constanţa a obligaţiei privind materialele adecvate 

pentru îmbrăcăminţile rutiere, specificate în Anexa nr. 7  la prezentul 

Regulament. 

i) Nerespectarea obligaţiei de a convoca comisia de recepţie în termen de 

maxim 48 de ore de la finalizarea lucrărilor de refacere a zonelor afectate 

prin intervenţie/spargere, de către beneficiar/investitor. 

j) Nesemnalizarea rutieră corespunzătoare de zi și de noapte de către 

executantul lucrărilor de refacere a drumului, așa cum prevăd „Normele 

Metodologice privind condițiile de închidere a circulției și de instituire a 

restricțiilor de circulație, în vederea executării de lucrări în zona drumului 

public”, aprobate prin Ordinul comun al ministrului Transporturilor și al 

Ministrului de Interne nr. 11124/411/2004. 

 

  

 

 (4) Pentru operatorii economici care execută lucrări de intervenții pe 

domeniul public și/sau privat din Municipiul Constanța: 
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a) Nerespectarea obligației de a delimita clar perimetrul ocupat de organizarea 

de șantier. 

b) Nerespectarea obligației de a respecta perimetrul delimitat și aprobat prin 

Autorizarea de construire pentru organizarea de șantier.  

c) Nerespectarea obligației de a întreține sistemele de dirijarea circulației în 

condițiile tehnice prevăzute de normativele în vigoare, cu asigurarea 

permanentă a condițiilor pentru buna circulație a vehiculelor și a pietonilor și 

de a modifica permanent semnalizarea rutieră conform desfășurării 

lucrărilor. 

d) Nerespectarea obligației privind folosirea pentru executarea lucrărilor de 

intervenţie/spargere a carosabilului numai a maşinilor speciale de tăiat beton 

şi asfalt echipate cu disc diamantat, care să nu afecteze structura de 

rezistenţă a sistemului rutier. 

e) Nerespectarea semnalizării corespunzător punctele de lucru care afectează 

trotuarele şi partea carosabilă a străzilor pentru a evita producerea de 

accidente de circulaţie. 

f) Nerespectarea folosirii de indicatoare rutiere de semnalizare temporară 

conform SR 1848/1-2011 cu folie reflectorizantă clasa II High Intensity 

Prismatic (HIP); 

g) Nerespectarea obligației de a nu dezafecta instalaţiile edilitare (receptori 

pentru ape pluviale, cămine de scurgere şi racord, hidranţi, gaze, electrice, 

telefonie, etc.), precum şi de a evita acoperirea/mascarea acestora prin 

asfaltare sau betonare. 

h) Nerespectarea obligației de a nu amplasa la punctele de lucru panouri care să 

indice datele de identificare a lucrării de intervenție conform Cap.VI, pct. h) 

din prezentul Regulament. 
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i) Nerespectarea obligației de a efectua probe de laborator la materialele 

folosite, privind calitatea terenului de fundare, a umpluturii şi a stratului ce 

compune fundaţia drumului. 

j) Nerespectarea obligației executantului lucrărilor tehnico-edilitare de a 

prezenta buletine de calitate emise de către un laborator de grad II pentru 

gradul de compactare a umpluturii. 

k) Nerespectarea obligației  societății comerciale care reface sistemul rutier, de 

a prezenta buletine de calitate emise de către un laborator de grad II pentru 

straturile ce concură la realizarea fundaţiei şi a stratului de uzură pentru 

drumul respectiv. 

l) Nersespectarea obligației de a pune la dispoziția angajaților echipament de 

protecție corespunzator activității pe care o desfășoară cu respectarea 

normelor de protecția muncii în vigoare și de a avea inscripționat numele 

societății comerciale, regiei, etc. care execută lucrarea. 

m) Nerespectarea obligației de a permite controlul persoanelor abilitate de a 

verifica și supraveghea lucrările. 

Art.26 

(1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.25 alin.(1) lit......., se 

sancționează cu amendă contravențională de la ........... lei la .............lei pentru 

persoanel fizice și de la ............. lei la ...............lei pentru persoanele juridice. 

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.25 alin.(2) lit......., se 

sancționează cu amendă contravențională de la ........... lei la .............lei pentru 

persoanel fizice și de la ............. lei la ...............lei pentru persoanele juridice. 

(3) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.25 alin.(3) lit......., se 

sancționează cu amendă contravențională de la ........... lei la .............lei pentru 

persoanel fizice și de la ............. lei la ...............lei pentru persoanele juridice. 
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(4) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.25 alin.(4) lit......., se 

sancționează cu amendă contravențională de la ........... lei la .............lei pentru 

persoanel fizice și de la ............. lei la ...............lei pentru persoanele juridice. 

Art.27 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către Primarul 

Municipiului Constanţa şi împuterniciţii acestuia. 

Art.28 

Amenzile se constituie venit la Bugetul local al Municipiului Constanţa. 

Art.29 

Contravenţiilor prevăzute la art.25 alin.(1), (2), (3) și (4) li se aplică 

prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Cap. VII - Dispoziţii finale 

Art. 30 

Următoarele Anexe fac parte integrantă din prezentul Regulament: 

 Anexa nr. 1 Cerere pentru obținerea avizului tehnic de spargere 

 Anexa nr. 2.1 Proces-verbal de predare-primire amplasament 

 Anexa nr. 2.2 Proces-verbal de predare-primire în vederea asfaltării 

 Anexa nr. 2.3 Proces-verbal de predare-primire amplasament la   

  terminarea lucrărilor de asfaltare 

 Anexa nr. 2.4 Fișa obiectiv 

 Anexa nr. 2.5 Grafic de execuție al lucrărilor de asfaltare 

 Anexa nr. 3 Aviz tehnic de spargere 

 Anexa nr. 4  Convenție de calitate și garanție 

 Anexa nr. 5 Notificare privind intervenția de urgență pe domeniul  

  public și/sau privat al Municipiului Constanța 
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 Anexa nr.6 Regulament privind condițiile minime de îndeplinit a  

  societăților comerciale care vor executa reparația    

 (asfaltarea) drumurilor după intervenție/spargere pe   

 domeniul public și/sau privat al Municipiului Constanța 

 Anexa nr. 7 Regulament privind tehnologiile de refacere a   

  infrastructurii în cazul lucrărilor de săpătură pentru   

 utilități executate pe domeniul public și/sau privat al   

 Municipiului Constanța 

 Anexa nr. 7.1 Etape tehnologice refacere terasamente sistem rutier și  

  sistem rutier străzi – secțiuni caracteristice 

 Anexa nr. 7.2 Refacere terasamente, sistem rutier străzi pe clase de  

  trafic și la trotuare – secțiuni caracteristice 

 Anexa nr. 8 Aviz de intervenție în regim de urgență 

 Anexa nr. 9 Aviz principiu  

 Anexa nr. 10 Proces-verbal de recepție calitativă în caz de avarii în  

  domeniul public și privat al Municipiului Constanța 

 Anexa nr. 11 Proces-verbal de recepție calitativă la teminarea   

  lucrărilor în domeniul public și privat al Municipiului   

 Constanța 

 Anexa nr.12 Aviz serviciul spații verzi din cadrul Primăriei   

  Municipiului Constanța 

  

 Art. 31 

Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare 

aplicabile, se modifică şi se completează corespunzător actelor normative apărute 

ulterior aprobării acestuia, prin hotărâre a Consiliului local. 

Art. 32 
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 Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 30 zile de la publicare. 

Art. 33 

 Prezentul Regulament, după adoptarea în şedinţa Consiliului Local al 

Municipiului Constanţa, va fi publicat în presa locală şi afişat pe pagina de internet 

a Primăriei Municipiului Constanţa, precum şi pe pagina de internet a S.C.Confort 

Urban S.R.L.Constanţa. 



OPIS 

REGULAMENT privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe 
domeniul public sau privat al Municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona 

pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții 

 Anexa nr.1  Cerere privind eliberarea avizelor 

 Anexa nr.2.1  Proces-verbal de predare primire amplasament 

 Anexa nr. 2.2  Proces-verbal de predare primire amplasament in vederea 
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 Anexa nr. 3    Aviz tehnic de spargere 

 Anexa nr.4    Convenție de calitate și garanție 
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privat al Municipiului Constanța 

 Anexa nr.6  Regulament privind condițiile minime de îndeplinit a societăților 
comerciale care vor executa reparația (asfaltarea) drumurilor după 
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 Anexa nr.7  Regulament privind tehnologiile de refacere a infrastructurii în cazul 
lucrărilor de săpătură pentru utilități executate pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Constanța 

 Anexa nr. 7.1 Secțiuni caracteristice tip pe clase de trafic  

 Anexa nr. 7.2 Etapele tehnologice refacere terasamente și sitem rutier  

 Anexa nr.8  Aviz de intervenție în regim de urgență 

 Anexa nr.9  Aviz de principiu 

 Anexa nr.10 Proces verbal de recepție calitativă în caz de avarii în domeniul 
public şi privat al municipiului Constanţa 

 Anexa nr.11 Proces verbal de recepție calitativă la terminarea lucrărilor în 
domeniul public şi privat al municipiului Constanţa 

 Anexa nr.12 Aviz Serviciul administrare spatii verzi din cadrul Primariei 
Municipiului Constanta 

 Anexa nr. 13 Model anunț pentru intervenții ale deținătorilor de rețele în domeniul 
public 



 

Anexa nr. 1  

 

Către, 

 

S.C. CONFORT URBAN S.R.L. 

 

Subscrisa............................................................................................................ 

cu sediul în ......................................, str. ............................................,nr. 

..........., bl............., sc. .........., ap. ..........., judeţul ....................., CUI 

....................., CF..................., telefon ........................., fax...................., 

mobil ..................., în calitate de .................................., vă rog a-mi aproba 

eliberarea Avizului tehnic de spargere a  străzilor și trotuarelor / de principiu 

în baza C.U. nr. .................... din………………… pentru 

……………..………………. cu domiciliul/sediu  

…........................................................ privind lucrarea 

……….…………………………………din str. ............................................., 

nr. ......... 

Telefon persoană de contact ............................................................................. 

Anexez:..............................................................................................................

.......................................................................................................................... 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

 

Data,           Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

Notă: 

Cererea se va întocmi de către executantul lucrării, pentru beneficiar; 

Obligatoriu se vor completa toate rubricile cuprinse în cerere, iar unde nu 

este cazul se va completa cu „nu este cazul”. 
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Anexa nr. 2.1 

S.C.CONFORT URBAN S.R.L. 

 

Proces – verbal de predare – primire amplasament 

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

 

Încheiat azi .................. cu ocazia predării de către S.C.Confort Urban 

S.R.L.Constanţa in calitate de administrator, prin inspector de zonă  

D-na/Dl............................................., către societatea comerciala care executa 

lucrarile de baza tehnico-edilitare ................................................................... 

în calitate de constructor/executant, a amplasamentului intervenţiei (spargere) 

situat in …………………………………………….., menţionat în anexa „Fişa 

Obiectiv”, conform avizului nr………….din …………………..  

În acest scop,  de comun acord, se stabilesc următoarele obligații: 

1. În vederea eliberării procesului-verbal de predare a amplasamentului, 

constructorul/executantul lucrarii de baza tehnico-edilitare  va prezenta 

contractul de refacere (asfaltare) pentru aducerea la starea inițială a domeniului 

public, încheiat cu una din firmele care au in obiectul de activitate lucrari de 

refacere a sistemului rutier al părţii carosabile şi/sau trotuarului în cazul în care 

acestea vor fi afectate; 

2. Lucrările se execută pe traseul aprobat în autorizaţia de construire nr. 

..........din ...........................eliberată de Primăria Municipiului Constanţa. 

3. Lucrările care afectează reţeaua stradală se vor executa numai cu 

dispozitive de tăiat echipate cu disc diamantat, astfel încât să nu fie afectat 

sistemul rutier decât pe lăţimea intervenţiei. În caz contrar, constructorul se 

obligă să plătească refacerea trotuarului sau a părţii carosabile, după caz,  pe 

toată lăţimea acestora. 

4. Constructorul/executantul …….............................................. are 

obligaţia obligat să evacueze în totalitate pământul umed și cel rezultat din 

straturile sistemului rutier respectiv asfalt și cei 30 cm din stratul de piatră de 

sub asfalt, în locuri special amenajate conform HCL nr. 312/18.12.2015, să 

mature și să spele zona afectată de murdarie, excepție de la aceasta făcând 

spațiile verzi. 
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5. Umplutura se execută numai cu nisip pilonat şi piatră, până la nivelul 

superior al sistemului rutier, exceptând cazurile în care normativele instalaţiilor 

prevăd umplutura cu pământ, care va fi compactat la umiditate optimă cu 

dispozitive adecvate (placă vibratoare, mai mecanic, etc.). 

6. Semnalizarea punctului de lucru şi dirijarea circulaţiei în zona 

intervenţiei, atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte, se va face conform 

instrucţiunilor şi normelor în vigoare (Ordinul comun  al Ministerului de Interne 

şi Ministerului Transporturilor nr. 1112/411), privind condiţiile de închidere a 

circulaţiei sau de instituire a restricţiilor în vederea executării de lucrări în zona 

drumurilor de utilitate publică şi va fi în sarcina celui care a preluat 

amplasamentul până la data reluării acestuia, de către S.C.Confort Urban 

S.R.L.Constanţa. 

  7. Constructorul / Executantul lucrarii de baza tehnico-edilitare au 

obligația să puna la dispozitia angajatilor echipament de protecție 

corespunzator activității pe care o desfășoară cu respectarea normelor de 

protecția muncii în vigoare și să aiba inscripționat numele societății 

comerciale, regiei, etc. care execută lucrarea; 

8. Începând cu data predării amplasamentului lucrării de către 

S.C.Confort Urban S.R.L.Constanţa către constructorul/ executantul lucrarii 

de baza tehnico-edilitare ……………………………………….., până la data 

preluarii amplasamentului respectiv de catre S.C. CONFORT URBAN S.R.L., 

acesta răspunde pentru prejudiciile cauzate terţilor din eventualele accidente de 

circulaţie din zona lucrării. 

9. La terminarea lucrărilor se vor prezenta,(în copie), de către 

constructor/executantul lucrarii de baza tehnico-edilitare toate procesele verbale 

de lucrări ascunse, cât şi certificatele de calitate ale materialelor puse în operă, 

buletinele de analiză privind compactarea, emise de către un laborator autorizat 

gr. II, în vederea efectuării lucrarilor de asfaltare. 

10. Structura si planeitatea in timp a carosabilului refăcut va fi identică cu 

a sistemului rutier adiacent. 

11. Orice degradare apărută în timp la sectorul de drum refăcut cade în 

sarcina constructorului lucrarilor de baza tehnico-edilitare.  

Răspunderea pentru lucrarea executată încetează numai în cazul în care se 

execută alte lucrări ulterioare de amenajare a străzii, care afectează 

amplasamentul lucrării care a necesitat refacerea sau la expirarea perioadei de 
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garanție a lucrării. Eventualele degradări apărute în această perioadă se vor 

remedia de către constructorul lucrarilor de baza tehnico-edilitare, conform art. 

23 lit. k, din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

12. În cazul nepredării amplasamentului la terminarea lucrarilor către 

S.C.Confort Urban S.R.L.Constanţa la data stabilită prin „Graficul de 

execuţie”, poate atrage după sine interdicţia pentru constructorii/executantul 

lucrarii de baza tehnico-ediliatre si cel al lucrarilor de asfaltare, dupa caz, de a 

mai executa lucrări care afectează domeniul public. 

 

Prezentul proces verbal împreună cu anexa „Fişa Obiectiv” s-a întocmit în 

două exemplare din care,  unul pentru constructor/executantul lucrarii de baza 

tehnico-edilitare şi unul pentru S.C.Confort Urban S.R.L.Constanţa. 

 

S.C.Confort Urban S.R.L.Constanţa  

Inspector de zonă,         

 

 

Constructor/Executant lucrare de baza, reprezentant beneficiar 
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Anexa nr. 2.2. 

 

Proces – verbal de predare – primire amplasament in vederea asfaltarii 

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

 

Încheiat azi .................. cu ocazia predării de către societatea comerciala 

care executa lucrarile de baza tehnico-edilitare 

................................................................... în calitate de constructor/executant, si 

constructorul lucrarilor de asfaltare …………………………………., a 

amplasamentului din……………………………………………………………… 

 

În acest scop,  de comun acord, se stabilesc următoarele obligații: 

1. Lucrările se execută pe traseul aprobat în autorizaţia de construire nr. 

..........din ...........................eliberată de Primăria Municipiului Constanţa. 

2.Constructorul /executantul lucrarilor de asfaltare  

…….............................................. are obligaţia să evacueze si sa transporte 

imediat stratul de piatra excedentar functie de grosimea stratului de asfalt ce 

urmeaza sa se execute pana la cota identica cu cea a sistemului rutier adiacent, să 

mature și să spele zona afectată de murdarie, excepție de la aceasta făcând 

spațiile verzi. 

3. Semnalizarea punctului de lucru şi dirijarea circulaţiei în zona 

intervenţiei, atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte, se va face conform 

instrucţiunilor şi normelor în vigoare (Ordinul comun  al Ministerului de Interne 

şi Ministerului Transporturilor nr. 1112/411), privind condiţiile de închidere a 

circulaţiei sau de instituire a restricţiilor în vederea executării de lucrări în zona 

drumurilor de utilitate publică şi va fi în sarcina celui care a preluat 

amplasamentul până la data reluării acestuia, de către S.C.Confort Urban 

S.R.L.Constanţa. 

4. Operatorii economici constructori au obligația să puna la dispozitia 

angajatilor echipament de protecție corespunzator activității pe care o 

desfășoară cu respectarea normelor de protecția muncii în vigoare și să aiba 

inscripționat numele societății comerciale, regiei, etc. care execută 

lucrarea ; 



 2 

5. Structura si planeitatea in timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a 

sistemului rutier adiacent. 

6. Orice degradare apărută în timp la sectorul de drum refăcut, in perioada 

de garantie, cade în sarcina constructorului lucrarilor de baza tehnico-edilitare.  

Răspunderea pentru lucrarea executată încetează numai în cazul în care se 

execută alte lucrări ulterioare de amenajare a străzii, care afectează 

amplasamentul lucrării care a necesitat refacerea sau la expirarea perioadei de 

garanție a lucrării. Eventualele degradări apărute în această perioadă se vor 

remedia de către constructor, conform art. 23 lit. k, din Legea nr. 10/1995, 

privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Prezentul proces verbal împreună cu anexa „Grafic de executie asfaltare” 

s-a întocmit în două exemplare din care,  unul pentru constructor/executantul 

lucrarii de asfaltare şi unul pentru constructorul/executantul lucrarilor de baza 

tehnico-edilitare . 

                 Invitati : 

Constructor/executant    S.C. CONFORT URBAN S.R.L. 

al lucrarilor de baza tehnic-edilitare  Inspector de zona, 

 

  

 

Constructor/executant    Reprezentant Primaria Constanta 

al lucrarilor de asfaltare 
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Anexa nr. 2.3. 

S.C.CONFORT URBAN S.R.L. 

 

Proces – verbal de predare – primire amplasament  

la terminarea lucrarilor de asfaltare 

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

 

Încheiat azi .................. cu ocazia preluarii de către S.C.Confort Urban 

S.R.L.Constanţa prin, inspector de zonă  

D-na/Dl............................................., de la societatea comerciala care executa 

lucrarile de baza tehnico-edilitare ................................................................... 

în calitate de constructor/executant, a amplasamentului intervenţiei (spargere) 

menţionat în anexa „Fişa Obiectiv”, conform avizului nr………….din 

…………………..  

În acest scop,  de comun acord, se stabilesc următoarele obligații: 

1. În vederea eliberării procesului-verbal de predare a amplasamentului, 

constructorul/executantul lucrarii de baza tehnico-edilitare  va prezenta procesul 

verbal de receptie calitativa la terminarea lucrarilor (Anexa nr.11) insusit de 

toate partile implicate : Investitor (beneficiar), Diriginte de drumuri, Diriginte de 

retea, Executant constructii montaj, Responsabil RTE, Inspectorul de zona al SC 

CONFORT URBAN SRL si reprezentantul  Primariei Constanta. 

2. Lucrările s-au/nu s-au executat pe traseul aprobat în autorizaţia de 

construire/autorizatia de interventie in domeniul public nr. ..........din 

...........................eliberată de Primăria Municipiului Constanţa. 

3. La data prezentului se vor prezenta,(în copie), de către 

constructor/executantul lucrarii de baza tehnico-edilitare toate procesele verbale 

de lucrări ascunse, cât şi certificatele de calitate ale materialelor puse în operă, 

buletinele de analiză privind compactarea, emise de către un laborator autorizat 

gr. II, care au fost puse la dispozitie inainte de  efectuarea lucrarilor de asfaltare. 

4. Structura si planeitatea în timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a 

sistemului rutier adiacent. 
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5. Orice degradare apărută în perioada de garantie pe  sectorul de drum 

refăcut cade în sarcina  ………………………………………. .care a executat 

lucrarea de refacere (asfaltare).  

Răspunderea pentru lucrarea executată încetează numai în cazul în care se 

execută alte lucrări ulterioare de amenajare a străzii, care afectează 

amplasamentul lucrării care a necesitat refacerea sau la expirarea perioadei de 

garanție a lucrării. Eventualele degradări apărute în această perioadă se vor 

remedia de către constructor, conform art. 23 lit. k, din Legea nr. 10/1995, 

privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

6. În cazul nepredării amplasamentului către S.C.Confort Urban 

S.R.L.Constanţa la data stabilită prin „Graficul de execuţie”, poate atrage după 

sine interdicţia pentru constructorii/executantul lucrarii de baza tehnico-edilitare 

si cel al lucrarilor de asfaltare, dupa caz, de a mai executa lucrări care afectează 

domeniul public. 

 

Prezentul proces verbal împreună cu anexa „Fişa Obiectiv” s-a întocmit în 

două exemplare din care,  unul pentru constructor/executantul lucrarii de baza 

tehnico-edilitare şi unul pentru S.C.Confort Urban S.R.L.Constanţa. 

 

S.C.Confort Urban S.R.L.Constanţa  

Inspector de zonă, 

 

Reprezentant Primaria Constanta,         

 

 

Beneficiar, 

 

 

      Constructor/Executant lucrare de baza, 



Anexa nr. 2.4 

FIŞA OBIECTIV  

din data ……………………… 

Investitor/Beneficiar: 

.................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

Adresa Investitor/Beneficiar: 

Localitatea...................................str. ...........................................,nr……….. 

bl. ........., sc. ......., ap. ......... 

Scop intervenţie/spargere:…………………………………………………. 

……………………........................................................................................... 

Observaţii: 

1. Refacerea carosabilului se va executa de către constructorul 

SC…………………................................................................... 

2. Lucrarea nu afectează/afectează carosabilul; 

3. Lucrarea nu afectează/afectează trotuarul; 

4. Lucrarea nu afectează/afectează zona verde. 

REFACERE OBIECTIV 

Tip carosabil:.............………………………………... 

Suprafaţă (mp)îmbrăcăminte: ...................................... 

Tip bordură: mare (ml).................................. mică (ml)....................... 

Tip trotuar: ........................................................ 

Suprafaţa (mp) îmbrăcăminte: ........................... 

Tip zona verde: …………………Suprafaţa (mp): ............................... 

 

S.C. Confort Urban S.R.L. 

Inspector de zonă, 

 

Constructorul lucrarilor de baza tehnico-edilitare 



 

Anexa 2.5  

 

GRAFIC DE EXECUŢIE AL LUCRARILOR DE ASFALTARE 

 

1. Data predării amplasamentului de către societatea comerciala care 

execută lucrările de baza tehnico-edilitare catre societatea care executa 

lucrari de refacere (asfaltare): ............................... 

2. Durata de executie a  lucrarilor de refacere (asfaltare) este de 

.............zile de la data preluarii amplasamentului de la societatea comerciala 

care execută lucrările tehnico-edilitare; 

3. Data predării amplasamentului la terminarea lucrarilor de refacere 

(asfaltare) către S.C. Confort Urban S.R.L. ........................................ 

4. Observaţii………………………………………………………… 

…........................................................................................................ 

 

S.C. Confort Urban S.R.L. 

Inspector de zonă,     Constructor lucrare de baza, 

 

 

Constructor lucrare de asfaltare, 



             

Str. Vârfu cu Dor nr. 10          Anexa nr. 3 
 

Nr. _______/_________  

 

AVIZ TEHNIC DE SPARGERE 

Către : DIRECŢIA URBANISM  

             SERVICIUL AUTORIZAŢII ÎN CONSTRCŢII 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 453/2001 şi a HCL nr. 312/18.12.2015 

vă comunicăm  

avizul nostru favorabil  

 

   pentru lucrarea :________________________________________________ 

   beneficiar :         _________________________________________________ 

 

CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR CONDIŢII CONTRACTUALE ŞI TEHNICE DE REFACERE : 

1.Termen de incepere si finalizare al lucrării :_____________________. 

2. Contract de execuţie lucrări tehnico-edilitare nr. ________________, încheiat cu constructorul lucrării de   

baza______________________________________ . 

3. Prezentul aviz este eliberat pe baza proiectului de execuţie al lucrării de bază care  

conţine detaliul de refacere a domeniului public, dimensiunile ( L/l) şi tipul suprafeţei afectate (spaţiu 

verde/dale/asfalt/pavele/piatră cubică) astfel :  

carosabil _________mp      şi     trotuar __________.mp. 

4. Constructorul se obliga sa execute lucrarile tehnico-edilitare in conditiile prevazute de prezentul aviz, a 

documentatiei tehnice, a contractului de executie lucrari si cu respectarea documentatiei nr. 

……………./…………………… avizata favorabil de catre Inspectoratul de Politie Constanta – Serviciul 

Rutier privind instituirea restrictiilor de circulatie. 

5. Perioada de scoatere temporară din folosinţă a domeniului public şi/sau privat este de ________ zile . 

6. Contractul de execuţie a lucrărilor de refacere  nr. __________ încheiat cu constructorul lucrării de  

aşternere a asfaltului  ______________________ prevede suprafaţa afectată de: carosabil  _________ mp,  

trotuar ___________ mp. 

7. Constructorul se obliga sa execute lucrarile de refacere a sistemului rutier in conditiile prevazute de 

prezentul aviz, a documentatiei tehnice, a contractului de executie lucrari si cu respectarea documentatiei nr. 

……………./…………………… avizata favorabil de catre Inspectoratul de Politie Constanta – Serviciul 

Rutier privind instituirea restrictiilor de circulatie. 

La data asfaltarii, daca intervin modificari de pret ale asfaltului pe mp., preturile lucrarilor vor fi reactualizate.  

8. Convenţia de calitate şi garanţie nr. _________/___________ . 

9. Constructorul si beneficiarul se obliga sa preia si sa predea amplasamentul (strada pe care au loc lucrarile de 

spargere) pe baza proceselor verbale de predare – primire si fotografii, incheiate intre parti. Predarea – primirea 

amplasamentului se va face odata cu vizionarea amplasamentului in vederea avizarii da catre inspectorul de 

zona. 

10. Anunţarea începerii lucrării  cu minim 24 de ore înainte , prin fax sau telefonic a reprezentanţilor 

Serviciului Tehnic din cadrul   SC Confort Urban SRL.  

11. Lucrările se vor executa cu respectarea prevederilor Legii  50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor 

de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii 10/1995 privind 



autorizarea şi calitatea în construcţii şi a celor ale  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare aprobată de Legea 

49/2006. 

12. Tăietura  se  va  realiza  cu  discuri  diamantate  urmărindu-se  o  tăietură  în  linie dreaptă  şi sub 

forma unei figuri geometrice regulate. In cazul ruperii asfaltului  pe langa taietura realizata, datorita 

vechimii asfaltului sau altor cauze, se va efectua o noua taietura pentru a se realiza o linie dreapta , sub 

forma unei figuri geometrice (patrat , dreptunghi , trapez ). 
13. Refacerea sistemului rutier şi a trotuarelor se va face cu respectarea : 

 clauzelor din Convenția de calitate si garantie, incheiate intre prestator si beneficiar, si a Anexei nr. 7 

privind Regulamentul tehnologiilor de refacere a infrastructurii în cazul lucrărilor de săpătură pentru utilităţi 

executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanţa.    
 Legii 49/2006,  Art. 33.  -al. (2)  Semnalizarea lucrărilor care se execută pe drumurile publice este 

obligatorie şi se efectuează de către executantul lucrărilor, cu avizul poliţiei rutiere, astfel încât aceasta să 

asigure deplasarea în siguranţă a tuturor participanţilor la trafic, conform reglementărilor în vigoare.   

 Hotărârii de Guvern  1391/2006 (pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 pvd. Circulaţia pe drumurile publice) , 

Art. 8. –  al . (2) Constructorul de lucrări în zona drumului public este obligat să realizeze amenajările rutiere 

aprobate în proiect, pentru a permite circulaţia în siguranţă a participanţilor la trafic.  

 al. (4) Constructorul lucrărilor este obligat ca, la terminarea acestora, să aducă drumul la starea 

iniţială  in mod obligatoriu  cu respectarea grosimilor fundaţiilor  de piatră spartă şi a stratului de binder şi 

de mixtură asfaltică existente pe strada respectivă conform  proiectului de excuţie. 

14. Să evacueze in termen de 48 de ore in totalitate pamantul/molozul/materialele rezultate in urma lucrarilor 

de interventie in domeniul public de pe trotuare si carosabil. Sa nu faca depozite de organizare de santier cu 

materiale de refacere. Nerespectarea se sanctioneaza cu amenda conform prevederilor HCLM nr.184/2013 cu 

completarile si modificarile ulterioare. 

15. Constructorul lucrarilor de baza tehnico-edilitareeste obligat sa supravegheze si sa completeze in 

permanenta santurile aflate la nivel de piatra si sa completeze cu material de inchidere tasarile aparute pana 

la asfaltare. Nerespectarea se sanctioneaza cu amenda conform prevederilor HCLM nr.184/2013 cu 

completarile si modificarile ulterioare. 

16. Orice modificare adusă proiectului ( modificarea traseului, a lăţimii/lungimii şanţului, etc.)   va fi 

comunicată administratorului SC Confort Urban SRL . 

17. Într-un termen de maxim 5 zile de la terminarea lucrărilor, constructorul lucrarilor de baza tehnico-edilitare 

va convoca reprezentanţii SC Confort Urban SRL  şi pe cei ai Primăriei Municipiului Constanţa pentru 

încheierea procesului verbal de recepţie conform HG 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare . 

18. Prezentul aviz intră în vigoare la data emiterii si este valabil 12 luni. 

19. Avizul îşi pierde valabilitatea în cazul în care se modifică datele care au stat la baza emiterii lui şi în 

consecinţă se va solicita un nou aviz. 

20. Nerespectarea condiţiilor de mai sus se sancţionează conform prevederilor HCLM nr.184/2013 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

       

Luat la cunoştinţă condiţiile avizării: 
 

Constructor:________________________,  

 

reprezentat legal prin :_________________ 

 

                                                 S.C.  CONFORT URBAN S.R.L. 

                  DIRECTOR TEHNIC,                                                     Şef serviciu tehnic 
              



                                                                                                             Inspector de Şantier           

                                            sing. Tanta  Manaila   
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           Anexa nr. 4 

 
                                                                                              Număr înregistrare 
                                                                                                   CONSTRUCTOR 
Nr._________/________                                                                                   ________________ 

                                           CONVENŢIE DE CALITATE ŞI GARANŢIE 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

S.C. CONFORT URBAN S.R.L., cu sediul în Constanţa, str. Vârful cu Dor nr. 10, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului sub nr. J13/699/1997, având C.U.I. RO1875349 şi cont nr. RO95 RNCB 0114 0320 5570 0001, 

deschis la B.C.R. Contanţa, reprezentată  prin Director General Ing.Cristinel Viorel Farcas, în calitate de administrator al 

tramei stradale a municipiului Constanţa, denumită în continuare ADMINISTRATOR 
Şi 

S.C.  ___________________________________SRL  cu sediul in __________________, str. _______________  
nr._______, BL.________, SC. __________, AP. ______   inregistrata la RC sub nr.J___/ ________ / _________ si CUI 

RO ______________ telefon._______________ avand contul nr. RO_______________________________________ 

deschis la _______________________ ,  reprezentata prin ____________________________ in calitate de executant, 
denumita in continuare CONSTRUCTOR 
 

1. OBIECTUL   CONVENŢIEI 
Art.1.1.  Obiectul convenţiei constă în stabilirea condiţiilor şi a modului de execuţie ce trebuie respectate de către 

CONSTRUCTOR cât şi a perioadei de garanţie acordată lucrărilor pentru refacerea domeniului public din str. 

__________________________________nr.________bl.______sc.________ap._______.în baza avizului nr. 

__________________________ emis de către ADMINISTRATOR. 
2. DURATA CONVENŢIEI 
Art.2.1. Convenţia intră în vigoare la data semnării şi este valabilă până la încheierea Procesului verbal de recepţie 

finală . 
3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 
Art.3.1. CONSTRUCTORUL se obligă: 

a) să execute lucrările conform proiectului şi memoriului tehnic 
b) să execute lucrările în condiţii de calitate, conform reglementărilor  şi legislaţiei în vigoare 
c) să execute lucrările numai cu materiale si produse de construcţii certificate calitativ de către furnizori şi 

agrementate tehnic, conform detaliilor de refecere din documentatie 
d) să  afişeze la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor un panou de identificare conform Ord. M.L.P.T.L. 

nr.63/N/1998, Ord.M.L.P.T.L. nr.1943/2001 şi Legea 50/1991, formular 13, punct 4. 
e)  să respecte Documentaţia privind modul de semnalizare al restricţiilor de circulaţie pentru execuţia lucrărilor 
f) să convoace comisia de recepţie într-un termen de maxim 5 zile de la finalizarea lucrării 
g) să remedieze deficienţele semnalate de către administrator atât în timpul execuţiei lucrăriilor cat şi pana la 

incheierea Procesului verbal de recepţie finala a lucrării  (în termen de maxim 2 zile =48 ore). 
h) sa supravegheze si sa completeze in permanenta , cu material de inchidere, santurile ,care fac obiectul 

prezentului aviz ( carosabil si trotuar)  aflate la nivel de piatra , in urma tasarilor aparute pana la asfaltare ; in cazul 

producerii unui eveniment rutier sau pietonal (accident),ca urmare a nerefacerii in mod corespunzator, constructorul 

ramane direct raspunzator ,administratorul fiind complet exonerat de orice responsabilitate.   

i) la terminarea lucrarilor de interventie sa refaca marcajul rutier initial 
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La receptie constructorul va prezenta urmatoarele documente : 

a) procesul – verbal care sa ateste calitatea corespunzatoare a lucrarilor de infrastructura, semnat de 

responsabilul tehnic cu executia autorizat in domeniul lucrarilor de drumuri, care a urmarit aceste lucrari, 

conform HGR nr. 925/1995. 

b) procesul – verbal care sa ateste calitatea lucrarilor de infrastructura semnat de dirigintele de santier 

specializat in lucrari de drumuri, reprezentant al beneficiarului , conform Legii nr. 10/1995 cu modificarile si 

completarile ulterioare. 
 

Art.3.2. ADMINISTRATORUL se obligă să îi notifice CONSTRUCTORULUI deficienţele constatate atât în perioada 

de execuţie cît şi în perioada de garanţie a lucrării . 
 

4. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
Art.4.1. La predarea lucrărilor finalizate, CONSTRUCTORUL îşi asumă răspunderea calităţii lucrărilor de infrastructură 

executate. 
În perioada de garanţie dacă se constată deficienţe (prăbuşiri fundaţie cu deteriorarea stratului de asfalt ) 

acestea vor fi remediate pe cheltuiala constructorului. 
Art.4.3. La recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală a lucrărilor vor fi convocaţi de către CONSTRUCTOR  

reprezentanţi din partea  ADMINISTRATORULUI, beneficiarului şi al Administraţiei Publice Locale .  
Art.4.4. Dacă la momentul asfaltării se constată ruperi ale marginilor şanţului,  constructorul are obligaţia  să reprofileze 

marginile , astfel încât să se respecte tehnologia de asfaltare dintre asfaltul vechi şi cel nou fapt care va duce şi la  

modificarea suprafaţei ce urmează a fi asfaltată . 
5. GARANŢII 
Art.5.1.  Garanţia lucrării acordată de constructor este de 2 (doi) / 4 (patru)  ani, de la data semnării procesului 

verbal de terminare al lucrărilor. 
Art.5.2.  În cazul în care în perioada de garanţie de 2 (doi) / 4 (patru) ani calendaristici se constată deficienţe din 

punct de vedere al execuţiei tehnice a lucrărilor, CONSTRUCTORUL are obligaţia remedierii lor în termen de maxim 2 

zile de la notificarea administratorului. 
6. CLAUZA PENALĂ 

Art.6.1.  Neîndeplinirea obligaţiilor de la Cap. 3.1. « Obligaţiile CONSTRUCTORULUI » şi de la Cap. 5 « Garanţii »  

atrage plata de daune interese, stabilite de comun acord  în cuantum de 1.000 lei,  până la remedierea deficienţelor 

semnalate de ADMINISTRATOR. 

7. DISPOZIŢII FINALE 
Art.7.1.  În cazul în care CONSTRUCTORUL nu ia măsurile ce se impun pentru remedierea neconformităţilor sesizate 

de către  ADMINISTRATOR  -referitoare la  respectarea  reglementărilor  prezentei convenţii de calitate şi garanţie -

aceasta  este considerată reziliată de plin drept, rolul instanţelor judecătoreşti  în constatarea sau pronunţarea rezilierii 

fiind înlăturat în totalitate. 
Art.7.2. În cazul în care CONSTRUCTORUL nu respectă clauzele stipulate în prezenta convenţie, îşi pierde dreptul de a 

mai executa lucrări de acest gen pe trama stradală a municipiului Constanţa. 
Prezenta convenţie s-a încheiat astăzi __________________ în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar 

pentru fiecare parte. 
 

    ADMINISTRATOR,                                                                         CONSTRUCTOR, 
S.C. CONFORT URBAN S.R.L.,                                        S.C. _______________________ S.R.L., 
DIRECTOR GENERAL,                                                     DIRECTOR GENERAL/ADMINISTRATOR, 

         
 

ŞEF SERVICIU TEHNIC ,                  
     

     
INSPECTOR DE  ŞANTIER, 



Anexa nr.5 

Către, 

 

S.C.CONFORT URBAN S.R.L. 

 

Subscrisa.........................................cu sediul în localitatea………, 

înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. .................................., C.U.I. 

..........................., telefon:..................., fax: .................. reprezentată legal 

prin d-na/dl ....................................................., formulează prezenta: 

Notificare privind intervenţia de urgenţă pe 

domeniul public şi/sau privat al Municipiului Constanţa 

1.Tipul avariei si adresa la care se solicită 

intervenţia :………………………………………............................................

................... 

2.Durata de execuţie a lucrării .......................................................................... 

3.Termenul de refacere a sistemului rutier....................................................... 

4.Responsabilul lucrării de baza tehnico-edilitare din partea executantului : 

Numele………………………Prenumele………………….funcţia………… 

telefon contactare………………… 

5.Estimarea suprafeţei afectate de lucrarea de intervenţie…………………… 

6.Subscrisa se obligă să încheie contract cu o societate comercială pentru 

refacerea sistemului rutier, care va respecta tehnologiile de refacere 

(asfaltare) a sistemului rutier prevăzute în Anexa nr. 7 la Regulament. 

SC ..................................................................... 

Prin reprezentant................................................. 

(Semnatura)…………………………………… 

(Ştampilă) 
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S.C.CONFORT URBAN S.R.L. 

 

Anexa nr. 6 

Regulament  

privind condiţiile minime de îndeplinit a  societăţilor comerciale care 

vor executa reparaţia(asfaltarea) drumurilor după intervenţie/spargere 

pe domeniul public şi/sau privat al Municipiului Constanţa 

 

1.Categorii de informaţii privind societatea de la registrul 

comerţului 

1.1. Să prezinte Certificat unic de înregistrare emis de Oficiul 

Naţional al Registrului Comerţului (CUI), în copie. 

1.2. Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului în original, sau copie cu mentiunea « conform cu originalul », 

emis cu cel mult 30 zile înainte de data de deschidere a ofertelor, din care 

rezultă că : 

a) societatea are ca activitate principala-Lucrari de constructii a 

drumurilor si autostrazilor (cod CAEN-4211); 

b) nu sunt înscrise menţiuni cu privire la faliment ori lichidare, sau 

administrarea afacerilor de către un judecator sindic, sau cu privire la 

declanşarea unei proceduri legale pentru declararea sa în una din aceste 

situaţii ; 

c) nu sunt înscrise menţiuni cu privire la suspendarea temporară a 

activităţii, operantă în perioada executării contractului. 

2. Categorii de informaţii privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale 
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Dovada achitării taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip 

emise de organismele competente privind îndeplinirea obligaţiilor de plată, 

valabile la data organizării selectării societăţilor comerciale. 

2.1. Certificat constatatoar privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a 

impozitelor şi taxelor locale şi alte venituri la bugetul local. 

2.2. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligaţiilor de plată 

a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul general 

consolidat (Agentia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice). 

3. Cerințe minime privind experienţa 

3.1. Recomandări de la beneficiari privind lucrări similare executate 

în ultimii trei ani, atestate prin procese-verbale de recepţie; 

3.2. Lista cu personalul de conducere, persoanele responsabile pentru 

îndeplinirea contractului, precum şi personalul de toate specialităţile tehnice 

ce au o legătură cu executarea lucrărilor, inclusiv personal muncitor de 

specialitate. 

3.3.Personalul de conducere al lucrării trebuie sa cuprindă cel putin: 

a) un inginer cu specialitatea căi ferate, drumuri şi 

poduri/construcții/echivalent ; 

b) un controlor calitate (C.Q.) în domeniul construcţii de drumuri cu o 

vechime de cel puţin 2 ani; 

c) un responsabil tehnic cu execuţia (R.T.E.) cu o vechime de cel 

puţin 2 ani în domeniul construcții de drumuri-conform HGR nr.925\1995; 

d) un inspector securitate şi sănătate în muncă - atestat. 

e) certificarea calităţii-conform ISO 9001:2000 și a HGR 766/1997. 
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4. Cerințe minime privind dotarea 

4.1.Lista  că are în dotarea sa  sau dispune de proprietate, leasing sau 

prin contracte/convenţii de închiriere de următoarele tipuri de echipamente: 

a) autobasculanta; 

b) motocompresor cu pikamer;  

c) buldoexcavator;   

d) maşini de tăiat asfalt\beton cu disc diamantat; 

e) repartizator asfalt(finisor);    

f) cilindru compactor pentru îmbracaminte rutieră; 

g) maşină de frezat asfalt\beton; 

          h) placă vibratoare; 

          i) mai mecanic; 

 j) containere depozitare deseurilor rezultate in urma lucrarilor; 
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S.C. CONFORT URBAN S.R.L.   

         Anexa nr. 7   

  

     REGULAMENT 

privind tehnologiile de refacere a infrastructurii în cazul 

lucrărilor de săpătură pentru utilităţi executate pe 

domeniul public sau privat al Municipiului Constanţa 

 

A. Tehnologia de refacere a carosabilului cu îmbracăminţi asfaltice în 

urma executării săpăturilor pentru utilităţi 

1. Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru 

utilităţi 

1.1 Tăierea marginilor îmbrăcăminţii asfaltice, în vederea săpăturii, cu 

maşina cu disc diamantat, pe o lăţime cu 30 de cm mai mare de-o parte şi de alta, 

decât lăţimea necesară pentru săpătură, dar nu mai puţin de 2 m lățime pentru 

străzile categoria I și II. 

1.2 Decaparea îmbrăcăminţii asfaltice între marginile tăiate. 

1.3 Executarea săpăturii până la cotele prevăzute în proiect. 

1.4 Compactarea patului – suport pentru montarea tubulaturii. 

1.5 Aşternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor. 

1.6 Pozarea tubulaturilor şi efectuarea verificarilor specifice. 

1.7 Aşternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecţie. 

1.8 Completarea cu material (pământ uscat, piatră), în straturi succesive, cu 

efectuarea probelor de compactare, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă 

pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finală a umpluturii de piatră va fi aceea a 

carosabilului neafectat de săpături. 



 2

 

1.9. Anunţarea societăţii comerciale care reface sistemul rutier asupra 

finalizării lucrărilor şi predarea amplasamentului împreună cu buletinul de analiză 

privind gradul de compactare, eliberat de un laborator autorizat grad II. 

2. Lucrări de refacere aflate în sarcina societăţii comerciale care reface 

sistemul rutier 

2.1 Îndepărtarea prin săpătură a pietrei excedentare, la cota inferioară a 

asfaltului neafectat de săpături. 

2.2 Amorsarea suprafeţelor în vederea aşternerii mixturilor asfaltice. 

2.3 Aşternerea stratului sau straturilor de mixtură similar cu cel existent şi 

cilindrarea acestuia la cotele adiacente carosabilului neafectat de săpături; 

2.4 Pentru străzile de categoria I și II asfaltarea se va executa mecanizat; 

2.5 Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate şi intervenţia 

promptă în cazul depistării unor eventuale probleme legate de structură, cedări 

locale, etc. 

2.6 În cazul lucrărilor de investiții refacerea se va face conform proiect 

verificat de verificator tehnic atestat și a detaliilor de refacere conform Anexelor 

7.1 și 7.2 . 

Tehnologia de mai sus se referă la un drum cu o structură de trafic mediu. În 

cazul executării de lucrări de săpătură pe drumuri avand o structură de trafic greu 

se va avea în vedere refacerea structurii originale a acestuia, respectând normele şi 

normativele tehnice în vigoare. 

 

B. Tehnologia de refacere a carosabilului cu îmbrăcăminţi din beton de 

ciment în urma executării săpăturilor pentru utilităţi 

1.Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru 

utilităţi 

1.1 Identificarea dalelor de beton ce vor fi afectate de săpături. 
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1.2 Scoaterea dalelor din beton de ciment indiferent de procentul în care 

acestea vor fi afectate de săpătură. 

1.3 Executarea săpăturilor până la cotele prevăzute în proiect. 

1.4 Compactarea patului – suport pentru montarea tubulaturii. 

1.5 Aşternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor. 

1.6 Pozarea tubulaturilor şi efectuarea verificarilor specifice. 

1.7 Aşternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecţie. 

1.8 Completarea cu material, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de 

compactare, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 

30 de cm. Cota finală a umpluturii de balast va fi aceea a carosabilului neafectat de 

săpături. 

1.9 Anunţarea societăţii comerciale care reface sistemul rutier asupra 

finalizării lucrărilor şi predarea amplasamentului împreună cu buletinul de analiză 

privind gradul de compactare, eliberat de un laborator autorizat grad II. 

2. Lucrări de refacere aflate în sarcina societăţii comerciale care reface 

sistemul rutier 

2.1 Îndepărtarea prin săpătură a balastului excedentar, pe o adâncime de 20 

de cm de la cota de carosabil neafectat de săpături. 

2.2 Aşternerea unui strat de nisip pilonat având o grosime de 2 cm. 

2.3 Turnarea unui strat de beton de ciment BcR3,5 în grosime de 18 cm. 

2.4 Executarea rosturilor de dilatatie, acolo unde este cazul. 

2.5 Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate şi intervenţia 

promptă în cazul depistării unor eventuale probleme legate de structură, cedări 

locale, etc. 

2.6 În cazul lucrărilor de investiții refacerea se va face conform proiect 

verificat de verificator tehnic atestat și a detaliilor de refacere conform Anexelor 

7.1 și 7.2.  
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C. Tehnologia de refacere a trotuarelor în urma executării săpăturilor 

pentru utilităţi 

1.Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru 

utilităţi: 

1.1 Executarea săpăturilor până la cotele prevăzute în proiect. 

1.2 Compactarea patului – suport pentru montarea tubulaturii. 

1.3 Aşternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor. 

1.4 Pozarea tubulaturilor şi efectuarea verificarilor specifice. 

1.5 Aşternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecţie. 

1.6 Completarea cu material, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de 

compactare, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 

30 de cm.  

1.7 Turnarea unui strat de beton de ciment C 6/7,5, în grosime de 10 cm, 

acolo unde există. 

1.8 Executarea rosturilor de dilataţie acolo unde este cazul. 

1.9 Anunţarea societăţii comerciale care reface sistemul rutier asupra 

finalizării lucrărilor şi predarea amplasamentului împreună cu buletinul de analiză 

privind gradul de compactare, eliberat de un laborator autorizat grad II. 

1.10 Pentru trotuare mai mici de 1,50 m lățime, acesta se va reface integral 

pe toată lățimea și pe toată lungimea afectată.  

1.11 Pentru trotuarele cu lățimea mai mare de 1,50 m, refacerea se va face cu 

umeri de înfrățire stânga/dreapta de 10 cm. 

2. Lucrări de refacere aflate în sarcina societăţii comerciale care reface 

sistemul rutier: 

2.1 Amorsarea suprafeţelor cu emulsie cationică. 
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2.2 Aşternerea betonului asfaltic BA8 în grosime de 3-4 cm şi cilindrarea 

acestuia la cotele adiacente trotuarului neafectat de săpături, urmărindu-se 

realizarea pantei transversale către carosabil. 

2.3 Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate şi intervenţia 

promptă în cazul depistării unor eventuale probleme legate de structură, cedări 

locale, etc. 

2.4 În cazul lucrărilor de investiții refacerea se va face conform proiect 

verificat de verificator tehnic atestat și a detaliilor de refacere conform Anexelor 

7.1 și 7.2. 

 

D. Tehnologia de refacere a carosabilului cu îmbrăcăminţi din pavaj din 

calupuri, pavele normale sau abnorme în urma executării săpăturilor pentru 

utilităţi 

1.Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru 

utilităţi 

1.1 Identificarea porţiunilor de pavaj ce vor fi afectate de săpături. 

1.2 Scoaterea pavajului şi depozitarea acestuia pe bază de proces – verbal la 

unul din depozitele gestionate de SC CONFORT URBAN SRL. 

1.3 Executarea săpăturii până la cotele prevăzute în proiect. 

1.4 Aşternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor. 

1.5 Pozarea tubulaturilor şi efectuarea verificarilor specifice. 

1.6 Aşternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecţie. 

1.7 Completarea cu material, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de 

compactare, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 

30 de cm. Cota finală a umpluturii de piatră va fi aceeaşi cu a carosabilului 

neafectat de săpături. 
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1.8 Anunţarea societăţii comerciale care reface sistemul rutier asupra 

finalizării lucrărilor şi predarea amplasamentului împreună cu buletinul de analiză 

privind gradul de compactare, eliberat de un laborator autorizat grad II. 

2. Lucrări de refacere aflate în sarcina societăţii comerciale care reface 

sistemul rutier: 

2.1 Îndepărtarea prin săpătură a balastului excedentar, pe o adâncime de cca 

32 de cm de la cota de carosabil neafectat de săpături. Adâncimea exactă va fi 

determinată în funcţie de dimensiunile calupurilor din care este realizat pavajul. 

2.2 Aşternerea şi cilindrarea unui strat de piatră spartă având o grosime după 

cilindrare de 20 de cm. 

2.3 Aşternerea unui strat de nisip pilonat având o grosime de 3 cm. 

2.4 Montarea pavajului. 

2.5 Rostuirea pavajului. 

2.6 Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate şi intervenţia 

promptă în cazul depistării unor eventuale probleme legate de structură, cedări 

locale, etc. 

2.7 În cazul lucrărilor de investiții refacerea se va face conform proiect 

verificat de verificator tehnic atestat și a detaliilor de refacere conform Anexelor 

7.1 și 7.2. 

 

E. Tehnologia de refacere a carosabilului pietruit sau neamenajat în 

urma executării săpăturilor pentru utilităţi 

1. Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru 

utilităţi 

1.1 Executarea săpăturii până la cotele prevăzute în proiect. 

1.2 Compactarea patului – suport pentru montarea tubulaturii. 

1.3 Aşternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor. 
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1.4 Pozarea tubulaturilor şi efectuarea verificarilor specifice. 

1.5 Aşternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecţie. 

1.6 Completarea cu material, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de 

compactare, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 

30 de cm. Cota finală a umpluturii de piatră va fi aceeaşi cu a carosabilului 

neafectat de săpături. 

1.7 Anunţarea dirigintelui de şantier, responsabil de sector din cadrul 

S.C.Confort Urban S.R.L. asupra finalizării lucrărilor şi predarea amplasamentului 

împreună cu buletinul de analiză privind gradul de compactare, eliberat de un 

laborator autorizat grad II. 

1.8 În cazul lucrărilor de investiții refacerea se va face conform proiect 

verificat de verificator tehnic atestat și a detaliilor de refacere conform Anexelor 

7.1 și 7.2. 

 

F. Tehnologia de refacere a spațiului verde în urma intervenției în 

domeniul public pe spațiul verde 

 

1. Gazonat 

1.1 Degajarea terenului de corpuri străine. 

1.2 Mobilizat sol la 20 de cm și nivelat. 

1.3 Semănat gazon. 

1.4 Colectat, încărcat și transport resturi vegetale. 

1.5 Costul seminței de gazon. 

 2. Replantare arbori, arbuști, gard viu și trandafiri 

 2.1 Degajat teren de corpuri străine. 

 2.2 Extragerea meterialului dendrologic existent. 
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 2.3 Refacerea terenului prin mobilizarea solului la 20 cm și nivelat, săpare 

gropi în vederea plantării și plantarea materialului dendrologic. 

 2.4 Transport resturi vegetale. 







Anexa nr. 8 
Str. Varful cu Dor nr. 10 
 Nr. ………………./…………….. 

      AVIZ DE INTERVENTIE IN REGIM DE URGENTA 
Catre, 

DIRECTIA URBANISM 
SERVICIUL AUTORIZATII IN CONSTRUCTII 

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 453/2001 si a HCL nr. 312/2015 va   
comunicam avizul nostru favorabil pentru lucrarea: 

1. Interventii  avarii  -  beneficiar: ……………………………………………..   
2. Pentru ………….………………………………………………………………       cu 

respectarea urmatoarelor conditii:                                                                                                                  
               

CONDITII   CONTRACTUALE  SI  TEHNICE DE REFACERE   : 
 1. Termen de finalizare al lucrarilor_____________________________. 
 2. Contract de executie lucrari tehnico-edilitare nr.___________incheiat cu constructorul 
lucrarii de baza: ……………………………………….. 
3. Avizul va fi eliberat pe baza proiectului de executie al lucrarii de baza care cuprinde 

suprafata afectata: carosabil……….mp; trotuar……………mp; spatiu verde…….   mp. 
4. Constructorul se obliga sa execute lucrarile de refacere a sistemului rutier in conditiile 

prevazute de prezentul aviz, a documentatiei tehnice, a contractului de executie lucrari si 
cu respectarea documentatiei nr. ……………./…………………… avizata favorabil de catre 
Inspectoratul de Politie Constanta – Serviciul Rutier privind instituirea restrictiilor de 
circulatie. 

5. Perioada de scoatere temporara din folosinta a domeniului public si / sau privat este de  
maxim 15 zile lucratoare. 

6. Contract de executie lucrari de refacere nr……………….incheiat cu constructorul lucrarii 
de refacere…………………………  care cuprinde suprafata afectata : 
carosabil………….mp; trotuar………mp; spatiu verde…………..mp; 

7. Conventia de calitate si garantie nr. …………. / ………………. 
8. Refacerea  sistemului rutier si a trotuarelor se va face cu respectarea clauzelor din 

contractul de executie lucrari incheiat intre prestator si beneficiar, folosindu-se numai 
materiale care au agrement tehnic.   

9. Lucrarile se vor executa conform Legii 50/1991 republicata si Legii 10/1995 privind 
autorizarea si calitatea in constructii. 

10. La terminarea lucrarilor se va incheia un proces verbal de receptie intre constructor, 
beneficiar, reprezentantul S.C. Confort Urban S.R.L. si al Primariei Constanta. 

11. Prezentul aviz intra in vigoare la data emiterii si este valabil 48 de ore cu posibilitatea de 
prelungire cu inca 48 de ore. 

12. Avizul isi pierde valabilitatea in cazul in care se modifica datele care au stat la baza 
emiterii lui si in consecinta se va solicita un nou aviz. 

13. In timpul desfasurarii lucrarilor, constructorul va fi obligat sa respecte prevederile 
noului Cod rutier, referitor la siguranta circulatiei pe timpul executiei lucrarilor. 

14. La refacerea sistemului rutier, se vor respecta grosimile fundatiilor de piatra sparta, a 
stratului de binder si de mixtura asfaltica existente pe strada respectiva. 
 
Luat la cunostinta conditiile avizarii   
 CONSTRUCTOR,            

 
 

ADMINISTRATOR, 
Director Tehnic,  Sef Serviciu Tehnic,   Insp. de santier 
 



                                                                                                                         Anexa nr. 9 
Str. Vârfu cu Dor nr. 10 
Nr. ________ /_________ 
                                                              AVIZ PRINCIPIU 
 

    Catre, 
DIRECTIA URBANISM 

SERVICIUL AUTORIZATII IN CONSTRUCTII 
 

             In   conformitate  cu   prevederile   Legi  nr.  453/2001   si   a   HCL nr.  312/18.12.2015 va   

comunica   avizul  nostru   favorabil   pentru   lucrarea: « …............................................…………..» cu 

respectarea urmatoarelor conditii   : 

 

                           CONDITII   CONTRACTUALE  SI  TEHNICE DE REFACERE: 

 

 Avizul va fi eliberat pe baza proiectului de executie al lucrarii de baza care trebuie sa cuprinda si 

detalii de refacere a domeniului public si suprafata afectata: carosabil ….. mp ; trotuar …... mp  

spatiu verde  …... mp   ; 

 Perioada de scoatere temporara din folosinta a domeniului public si / sau privat (nr.zile)     

……………………………………….. 

 Refacerea  sistemului rutier si a trotuarelor se va face cu respectarea clauzelor din Convenția de 

calitate si garantie, incheiate intre prestator si beneficiar, folosindu-se numai materiale care au 

agrement tehnic.    

 Lucrarile se vor executa conform Legii 50/1991 republicata si Legii 10/1995 privind autorizarea si 

calitatea in constructii. 

 Tăietura  se  va  realiza  cu  discuri  diamantate  urmărindu-se  o  tăietură  în  linie dreaptă  şi  sub 

forma unei figuri geometrice regulate. In cazul ruperii asfaltului  pe langa taietura realizata, 

datorita vechimii asfaltului sau altor cauze, se va efectua o noua taietura pentru a se realiza o linie 

dreapta , sub forma unei figuri geometrice (patrat , dreptunghi , trapez ). 

 La terminarea lucrarilor se va incheia un proces verbal de receptie intre constructor, beneficiar, 

reprezentantul S.C. Confort Urban S.R.L. si al Primariei Constanta. 

 Prezentul aviz intra in vigoare la data emiterii si este valabil pana la emiterea Avizului tehnic de 

spargere. 

 Avizul isi pierde valabilitatea in cazul in care se modifica datele care au stat la baza emiterii lui si 

in consecinta se va solicita un nou aviz. 

 Prezentul aviz nu tine loc de Aviz tehnic de spargere, acesta urmand sa fie eliberat după 

selectarea constructorului în condițiile prezentate la Cap. II din Regulamentul privind normele 

pentru lucrarile tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al 

Municipiului Constanţa și utilizarea tramei stradala în zona pietonală a autovehiculelor care 

transporta materiale de construcții. 

 In vederea obtinerii Avizului tehnic de spargere pentru strazile care au facut obiectul lucrarilor de 

intretinere, reparare si construire a tramei stradale, veti prezenta detalii de refacere conform 

profilului transversal, longitudinal si straturile sistemului rutier al strazii pentru care solicitati avizul, 

in conformitate cu Proiectul tehnic + DDE existent la SC CONFORT URBAN SRL. 

 Constructorul se va comunica in urma licitatiei. 

 

Luat la cunostinta conditiile avizarii                              
            Beneficiar,                                                                       
 

           Director  Tehnic,                                                          Inspector santier, 
 
 Sef Serviciu Tehnic,                                                                                                     



Anexa 10 
 

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE CALITATIVĂ ÎN CAZ DE AVARII  
ÎN DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA 

 
NR ............... DIN .................. 

 

Privind  lucrarea .......................................................................................................... 

 Str. ..........................................................................................................., nr..............., 

Beneficiar/Investitor ............................................................... ,  

aflată la nivel de  .................................... 

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei de intervenţie în domeniul public nr. ......................... 

eliberată de Primăria Municipiului Constanţa la data ............................................................  

2. Termenul de scoatere din funcţiune a domeniului public ………………………………………………….. 

3. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul .................................................. 

 

Fiind formată din:  

DELEGAT INVESTITOR (BENEFICIAR)  

DELEGAT EXECUTANT (CONSTRUCŢII MONTAJ)  

 

4. Concluzii – recomandări:  

Lucrarea s-a executat prin şanţ deschis, în bune condiţiuni. 

S-a respectat tehnologia de refacere a domeniului public. 

5. Prezentul proces verbal conţinând .....1..... file şi anexe numerotate cu un total de .......... file a fost 

încheiat astăzi .................... la ......................... in  .....4..... exemplare.  

6. Garanţia lucrării este de ..... ani, răspunde constructorul.  

 

            COMISIA DE RECEPŢIE        INVITAŢI 

INVESTITOR (BENEFICIAR):     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 

      

      

DIRIGINTE DRUMURI:      S.C. CONFORT URBAN S.R.L. Constanţa   

EXECUTANT CONSTRUCŢII MONTAJ:   



ANEXA nr. 11 

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE CALITATIVĂ   
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

ÎN DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA 
 

NR ............... DIN .................. 
 

Privind  lucrarea .......................................................................................................... 

 Str. ..........................................................................................................., nr..............., 

Beneficiar/Investitor ............................................................... ,  

aflată la nivel de  ................................................................... 

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei de intervenţie în domeniul public nr. ......................... 

eliberată de Primăria Municipiului Constanţa la data ............................................................  

2. Termenul de scoatere din funcţiune a domeniului public …………………………………………………................. 

3. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ................................................................ 

Fiind formată din:  

DELEGAT INVESTITOR (BENEFICIAR)  

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

DELEGAT EXECUTANT (CONSTRUCŢII MONTAJ)  

....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

4. Concluzii – recomandări:  

- Lucrarea s-a executat prin şanţ deschis, în bune condiţiuni. 

- S-a respectat avizul S.C. Confort Urban S.R.L. 



5. Prezentul proces verbal conţinând .....1..... file şi anexe numerotate cu un total de .......... file a fost 

încheiat astăzi .................... la ................................................................. in  .....4..... exemplare.  

6. Garanţia lucrării este de ..... ani, răspunde constructorul.  

            COMISIA DE RECEPŢIE        INVITAŢI 

INVESTITOR (BENEFICIAR):     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 

      

DIRIGINTE DRUMURI:       

DIRIGINTE REŢEA:       S.C. CONFORT URBAN S.R.L. Constanţa 

EXECUTANT CONSTRUCŢII MONTAJ: 

RESPONSABIL R.T.E.: 



Anexa nr. 12 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 

DIRECŢIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 

SERVICIUL ADMINISTRARE SPAŢII VERZI 

  NR _____________/___________ 

 

 

Către, 

___________________________________________ 

 
 

Urmare adresei dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului 

Constanţa cu nr. _______________, vă comunicăm avizul nostru favorabil 

pentru executarea lucrării ____________________________________, 

situata in _______________________, Certificat de Urbanism 

nr._______________________, cu obligativitatea anunţării Direcţiei 

Gospodărire Comunală despre finalizarea lucrărilor. 

La execuția săpăturii se va respecta distanța de un metru de arborii 

situați pe traseul respectiv. 

Modificarea datelor care au stat la baza acestui aviz duce la pierderea 

valabilităţii acestuia. 

 

 

 

 

Director Executiv, 

                                                               Şef Serviciu, 
        

 

 
                                                                                  

Intocmit, 
                                                                         



Anexa nr. 13 
Date identificare detinator de retele 

 

  
Model Anunț pentru intervenții ale deținătorilor de rețele în domeniul public 

 
Interventii ale …................................................. in domeniul public 

(detinatorul de retele ) 
 

Data 

interventiei 
Nr. 

autorizatie 

interventie 

Beneficiar Adresa lucrare Tip lucrare Suprafata afectata 

(C, T, SV, P) 
Perioada de 

executie 
Executant lucrare 

de baza (tehnico-

edilitara) 

Executant lucrari 

refacere domeniu 

public 

         

         

 
 
Legenda: C = carosabil; T = trotuar;  SV = spatiu verde;  P = parcare; 
 
 
Semnaturi 
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