
ROMANIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 Nr. 115465 din 01.03.2021 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea 

Avizelor de execuție și a  lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de 

urgență ( avarie) la rețelele edilitare executate pe domeniul public sau privat al 

Municipiului Bacău  
 

 Condițiile de execuție, urmărire, verificare si sancționare a lucrărilor și 

intervențiilor în caz de avarie la reţelele tehnico-edilitare amplasate pe domeniul public 

sau privat al Municipiului Bacău  au fost aprobate până in prezent următoarele hotărâri 

de consiliul local: 

- HCL nr. 253/2012 pentru aprobarea „Regulamentului privind condițiile de execuție a 

lucrărilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și de intervenție în caz de 

avarie la rețele edilitare”; 

- HCL nr. 305/2012 pentru modificarea „Regulamentului privind conditiile de execuție a 

lucrărilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și de intervenție în caz de 

avarie la rețele edilitare” aprobat prin HCL nr.253/2012 

- HCL nr. 407/2018 de completare a HCL nr. 253/2012 prin care s-a aprobat 

„Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al 

Municipiului Bacau și de intervenție în caz de avarie la rețele edilitare”. 

Pe parcursul timpului au apărut unele neajunsuri în aplicarea prevederilor hotărârilor 

de consiliu menționate anterior, din care subliniem: 

- Fluxul documentelor, în vederea desfășurărilor lucrărilor de intervenție pe caz de 

avarie la rețelele edilitare subterane este îngreunat și redundant; 

- În  urma auditării procedurilor sistemului de management al calității s-au făcut unele 

observații referitoare la redactarea structurii „Regulamentului privind condițiile de 

execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de 

intervenție în caz de avarie la rețele edilitare”, ceea ce implică modificarea acestuia. 

- Valoarea fondului de garanție nu s-a mai actualizat de la stabilirea  și aprobarea 

acestuia,  prin HCL 253/2012. 

Menționăm că, prin Sentința Civilă nr. 136/26.03.2019 pronunțată de Tribunalul Târgu 

Mureș s-a anulat o parte din HCL 253/2012, respectiv capitolele cu referire la stabilirea 

și constituirea taxei de ocupare temporară a domeniului public. 

Având in vedere cele expuse mai sus este necesar să se stabilească un cadru legal care 

să optimizeze și să controleze modul de lucru conțină toate prevadă toate  

Faţă de cele expuse, rog autoritatea deliberativă să hotărască. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 
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ROMÂNIA 

JUDETUL BACAU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

  Nr. 115463 din 01.03.2021       
                                                                                                                               

PROIECT AVIZAT 

                                                                                                      SECRETARUL GENERAL 

                                                                                                       AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                      NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Avizelor de execuție și a  lucrărilor 

aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență ( avarie) la rețelele edilitare 

executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

Având in vedere : 

 Referatul nr.114134/23.02.2021 al Direcţiei de Drumuri Publice, Serviciul Reţele 

Drumuri şi Iluminat  aprobarea Regulamentului privind eliberarea Avizelor de execuție 

și a  lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență ( avarie) la rețelele 

edilitare execuatate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și abrogarea 

HCL nr. 253/ 2012, HCL nr. 305 /2012 și HCL nr. 407/2018. ;  

 Expunerea de motive nr. 115465 din 01.03.2021 a Primarului Municipiului Bacău; 

 Raportul nr.115468/1/01.03.2021 al Direcției Juridice și Administrație Locală; 

 Raportul nr.115468/2/01.03.2021 al Direcției Drumuri Publice-Serviciul Drumuri, 

Rețele și Iluminat; 

 Prevederile art.128 (1) lit. a din OUG nr.195/12.12.2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, modificată și completată; 

  Prevederile art. 25 lit.k si lit.l din Legea nr.10/18.01.1995 privind calitatea în construcţii, 

modificată și completată; 

 Prevederile art.46 și art.50 din O.G.nr. 43/28.08.1997 privind regimul drumurilor, 

modificată și completată; 

 Prevederile art. 20 (1) lit. b din Legea nr.273/ 29.06.2006 privind finanţele publice locale, 

modificată și completată; 

 Prevederile art. 2 alin.(3),art. 4 alin.(1), art.8 alin.(3) și ale art.28 alin.(1) ale 

O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizată; 

 Prevederile art.22 alin.(2) din Legea nr. 203 din 20 iulie 2018 privind măsuri de 

eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, modificată și completată; 

 Prevederile art. 140 alin.(1) şi alin.(3),  ale art. 196 alin.(1) lit."a", ale art. 197 alin.(1) şi 

ale art. 243 alin.(1) lit."a" şi lit. "b" din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrative, modificată și completată. 
 

           În baza dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit.”d” şi alin.(7) lit.”n” din Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificată și completată: 

 

                                                                  HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea Avizelor de execuție și a lucrărilor aferente 

rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență (avarie) la rețelele edilitare executate pe 

domeniul public sau privat al Municipiului Bacău, conform Anexei, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local  nr. 253/2012, 

Hotărârea Consiliului Local  Bacău nr.305/ 2012 și Hotărârea Consiliului Local  Bacău nr. 

407/2018. 



 

 

Art.3.Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

Direcția Drumuri Publice - Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat. 

 

Art.4.Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, 

Direcției Drumuri Publice și Poliției Locale a Municipiului Bacău. 

 

 Art.5.Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică 

în termenul legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                             Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 
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                                                  REGULAMENT 

privind eliberarea Avizelor de executie si a interventiilor în regim de urgenţă 

la retelele edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului 

Bacău 

 

 

 

 

 

 

    PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
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REGULAMENT 
privind eliberarea Avizelor de executie si a interventiilor în regim de urgenţă 

la retelele edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului 

Bacau 

 

 

 

 

           CAP. I : Lucrări  care se execută în baza Avizului de execuţie pe 

domeniul public sau privat al Municipiului Bacău la reţelele edilitare. 

 

Art. 1 Avizul de principiu  

1.1 Avizul de principiu pentru lucrări pe domeniul public sau privat al municipiului 

Bacău la rețelele edilitare este documentul emis de către Primaria Municipiului 

Bacău,  în care sunt precizate documentele ce trebuie depuse în vederea eliberării 

Avizului de execuție.  

1.2 Avizul de principiu  se solicită de către persoanele fizice sau juridice beneficiare 

ale racordului/branșamentului de utilitate publică.  

1.3 Durata de valabilitate a avizului de principiu este de 12 luni de la data emiterii. 

1.4 Modelul de cerere în vederea eliberării „Avizului de principiu pentru lucrări pe 

domeniul public sau privat al Municipiului Bacău la rețelele edilitare’’ este cel 

prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament 

 

             Art.2.Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul 

public sau privat al Municipiului Bacău 

2.1 Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat 

al  

Municipiului Bacău este documentul emis de Primăria Municipiului Bacău ca 

urmare a solicitarii înregistrate din partea societății comerciale în calitate de 

executant al lucrării. 

2.2 Obținerea Avizului de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public 

sau privat al Municipiului Bacău se face în baza unei solicitări, depuse la 

registratura Primăriei Bacău de către executant (persoana juridică) și care va fi 

însoțită de următoarele documente : 

- cerere tip; 

- planul de situație cuprinzand traseul pe care se va executa lucrarea; 

- planul de încadrare în zonă; 

- memoriul general al lucrării; 

- avizele deținatorilor de rețele sau a altor instituții, după caz, pentru lucrări 

de racorduri, branșamente (în copie); 



 

- autorizația de construire pentru lucrări de extindere, reabilitare, 

modernizare, înlocuire reparații rețele edilitare (în copie); 

- dovada achitării taxei de eliberare a avizului de execuție ; 

2.3 Durata de execuție a lucrărilor. 

2.3.1 În cererea tip (Anexa nr. 2 la prezentul regulament)  executantul va 

declara durata de execuție a lucrării care va fi verificată și corectată (dacă este cazul) 

de către reprezentanții Primăriei Bacău, în funcție de condițiile impuse de prezentul 

regulament.  

2.3.2 Durata de execuție stabilită conform procedurii de la alin. 2.3.1 va fi 

comunicată executantului prin Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe 

domeniul public sau privat al Municipiului Bacău . 

2.3.3 Branșamentele și racordurile vor avea durata de execuție maxim 14 zile 

calendaristice. 

2.3.4 Pentru alte lucrări, în afară de cele menționate la subpunctul 2.3.3, 

durata de execuție poate fi de maxim 30 zile calendaristice și se poate prelungi o 

singură dată, cu condiția ca perioada de prelungire să nu depășeasca jumatate din 

perioada stabilită inițial.  

2.3.5 În situații temeinic justificate perioada de execuție specificată la subpct. 

2.3.4 se va prelungi doar cu acordul emitentului avizului de execuție și în urma unei 

solicitări scrise din partea societății executante. 

2.4 În memoriul lucrării și în planurile de situație se va specifica în clar regimul 

juridic al drumului în care se execută lucrarea. Primăria Municipiului Bacău nu 

eliberează avize de principiu și nici avize de execuție pentru lucrări pe drumuri de 

acces în indiviziune, respectiv care nu aparțin domeniului public al Municipiului 

Bacău.  

2.5 Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat 

al  

Municipiului Bacău are o valabilitate de 3 luni de zile de la emitere, în interiorul 

căreia executantul este obligat să finalizeze lucrările. 

2.6 Pentru lucrările la care Municipiul Bacău este autoritate contractantă sau 

acţionar unic, valabilitatea Avizului de execuție a rețelelor edilitare executate pe 

domeniul public sau privat al Municipiului Bacău este aceeași cu valabilitatea 

autorizației de construire. 

2.7 În cazul în care traseul lucrării cuprinde mai multe străzi, executantul va solicita 

Aviz de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al  

Municipiului Bacău pentru fiecare stradă în parte.  

2.8 Toate lucrările ce presupun traversarea aleelor, străzilor se vor executa prin foraj 

subteran orizontal, excepție fac situațiile când rețelele existente nu permit realizarea 

forajului. Aceste situații se vor discuta punctual cu reprezentanții primariei înainte 

de emiterea avizului de de execuie. 

2.9 Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat 

al  

Municipiului Bacău  va fi eliberat doar dacă documentația depusă este completă, în 

caz contrar aceasta va fi returnata solicitantului. 

2.10 Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat 

al  

Municipiului Bacău nu înlocuiește autorizația de construire care se emite conform 

prevederilor Legii 50/1991, republicată cu modificarile și completările ulterioare.  



 

2.11 Modelul de cerere în vederea eliberării Avizului de execuție a rețelelor edilitare 

executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău este cel prevăzut în 

Anexa nr.2 la prezentul regulament.  

 

Art.3 Comunicarea privind începerea lucrărilor  

3.1 În perioada de valabilitate a Avizului de execuție a rețelelor edilitare executate 

pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău executantul este obligat să 

depună la registratura Primăriei Municipiului Bacău Comunicarea privind 

începerea execuției lucrărilor. Executantul va avea în vedere ca data de începere a 

lucrărilor declarată în Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor să fie cu 

cel puțin 3 zile mai târziu decât data depunerii acesteia. 

3.2 Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor va avea anexată dovada 

achitării fondului de garanție (calculat conform notei de calcul anexate Avizului de 

execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al 

Municipiului Bacău emis pentru respectiva lucrare). Comunicarea privind 

începerea execuției lucrărilor care nu are anexată dovada achitării fondului de 

garanție se consideră nulă. 

3.3 Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor va avea declarată ca 

perioadă de execuție, perioada stabilită conform prevederilor de la subpunctul 2.3 și 

care a fost înștiințată executantului prin Avizul de execuție a rețelelor edilitare 

executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău. 

3.4 Executantul lucrării este obligat să finalizeze lucrările de refacere a suprafețelor 

afectate de execuția rețelei edilitare, în perioada declarată în Comunicarea privind 

începerea execuției lucrărilor. 

3.5 Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat 

al Municipiului Bacău se anuleaza în următoarele situații: 

3.5.1 dacă executantul nu depune comunicarea de începere lucrări în perioada 

de valabilitate a acesteia, 

3.5.2 dacă executantul nu începe lucrarea, pentru care a primit Avizul de 

execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al 

Municipiului Bacău, în perioada declarată în Comunicarea privind începerea 

execuției lucăarilor  

3.6. Lucrările pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău pentru 

executarea racordurilor, branşamentelor sau extinderilor/înlocuirilor de reţele 

edilitare se pot executa numai dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții : 

- Primăria Municipiului Bacău a emis „Avizul de execuție a rețelelor edilitare 

executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău” 

- există înregistrată la Primăria Municipiului Bacău „Comunicarea privind 

începerea execuției lucrărilor” . 

3.7 Formularul de Comunicare privind începerea lucrărilor este conform modelului 

din Anexa nr.3 la prezentul regulament. 

 

Art.4 Fondul de garanție  

4.1 Date generale despre fondul de garanție 

4.1.1 Pentru a asigura calitatea execuției lucrărilor de refacere este necesară 

constituirea unui fond de garanţie pe numele executantului lucrării, care obligatoriu 

va fi persoană juridică. Calculul fondului de garanție se va face în funcție de 

dimensiunile suprafețelor ce vor fi afectate de execuția lucrării și va fi adus la 



 

cunostința executantului prin Nota de calcul anexată Avizului de execuție a rețelelor 

edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău. Fondul de 

garanție se achită prin OP sau numerar la casierie, într-un cont pus la dispoziție de 

Primaria Bacău. 

4.1.2 În situația în care pentru un aviz de execuție a fost constituit fondul de 

garanție însă lucrarea nu s-a mai executat din motive obiective, executantul va 

solicita în scris restituirea acestuia. 

4.1.3 Pentru cazurile menționate la pct. 4.1.2  Primaria Municipiului Bacău 

va restitui în totalitate fondul de garanție, după efectuarea verificarilor in teren de 

catre reprezentantii primariei si a constatarii veridicitatii celor mentionate in 

solicitare. 

  4.1.4 Nu se constituie fond de garanţie pentru lucrările a căror autoritate 

contractantă este Municipiul Bacău. 

4.1.5 Nu se constituie fond de garantie pentru lucrările de investiții 

administrate de către societățile comerciale al căror acţionar este Municipiul Bacău.  

4.2 Valorile fondului de garanție 

4.2.1 Fondul de garanție pe metru pătrat de suprafață afectată (fg/mp) are 

valori diferite în funcție de categoria terenului (strada amenajată, trotuar amenajat, 

stradă/trotuar neamenajat, spațiu verde) și are următoarele valori : 

 

Lungime sanț 

(ml) 

 

Strada 

amenajată  

(lei/mp) 

Trotuar : 

amenajat 

(lei/mp) 

Stradă/trotuar 

nemenajat  

(lei/mp) 

Spațiu verde 

(lei/mp) 

până în 50 168 140 98 56 

între 51-500 126 98 70 42 

peste 501 84 56 42 28 

 

Prin stradă amenajată se întelege stradă asfaltată sau betonată . 

Prin trotuar amenajat se înțelege trotuar asfaltat, betonat sau placat. 

Prin stradă sau trotuar neamenajat se întelege stradă sau trotuar balastat. 

4.2.2 Pentru fiecare obiectiv ce urmează a se demonta, pentru ca apoi să se 

remonteze, se va reţine suma de 700 lei/bucata (stâlpi, WC-uri ecologice, platforme 

de gunoi, garduri, etc). 

4.3 Calculul fondului de garanţie  

4.3.1 Fondul de garanție se reține în funcţie de categoria terenului, suprafaţa 

afectată de lucrare si se calculeaza după formula : 

FG=fg/mp x suprafata afectata 

unde:  

1. categoria terenului poate fi: 

-stradă amenajată (asfaltată/betonată); 

-trotuar amenajat (asfaltat/betonat/placat); 

-stradă/trotuar neamenajat (balastate); 

-spațiu verde . 

2.suprafața afectată de lucrare se calculeaza în mp. 

4.3.2 Valoarea totală a fondului de garanţie pentru întreaga lucrare se 

calculează însumând fondurile de garanție calculate pentru fiecare categorie de teren 

de pe traseul lucrării. 



 

FG total= FGstrada + FGtrotuar + FGstrada/trotuar neamenajat + FGspatiu 

verde  

4.3.3 Pentru obiective, fondul de garanție se calculeaza astfel: 

           FG = 700 lei x numar de bucati 

 4.3.4 Suprafeţele de teren ce vor fi afectate de lucrare vor fi declarate pe 

propria răspundere de catre executant în formularul cerere tip (Anexa nr. 2 la 

prezentul regulament). Acestea se vor verifica prin una din metodele:  

- măsuratori pe planurile prezentate în vederea obţinerii avizului de executie 

(spargere); 

- deplasarea în teren a reprezentantului Primăriei însoţit (dacă este necesar) de 

executantul lucrării; 

4.3.5 În urma verificărilor menționate la aliniatul 4.3.4 emitentul Avizului de 

execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al 

Municipiului Bacău își rezervă dreptul corectarii valorilor declarate de către 

executant . 

4.4 Deblocarea fondului de garanție pentru buna executie a lucrarii 

4.4.1 Fondul de garanție se va restitui executantului în baza solicitării scrise 

înaintate de către acesta, după cum urmează: 

- 70% din suma reținută se va restitui după încheierea procesului verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor de refacere/aducere la starea inițiala a terenului 

afectat de lucrările edilitare, 

- 30% din suma reținută se va restitui după încheierea procesului verbal de 

recepție finală a lucrărilor de refacere/aducere la starea inițială a terenului afectat de 

lucrările edilitare. 

4.4.2 Suma reprezentând 30% din valoarea fondului de garanție constituit, 

rămane la dispoziția Primăriei Bacău pe întreaga perioada de garantie a lucrării, 

respectiv 36 luni de la data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

  

Art.5 Refacerea terenului  

5.1 Fișa tehnologică privind refacerea  sistemului  rutier rigid (beton) 

a. Tăierea cu mașina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma 

regulată)  

b. Spargere beton cu utilaje specializate (picon/picamer) 

c. Efectuarea  săpăturii și evacuarea imediată a molozului și pământului rezultat 

; 

d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o 

înaltime de până la 20 cm deasupra rețelei montate   

e. Asezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10- 15 cm) 

până când se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al pereților  sanțului ; 

Stratul de balast compactat va avea grosimea variabilă până la 30 cm față de cota 

existentă a carosabilului; 

f. Execuție strat nisip în grosime de min. 2 cm și așternerea hârtiei Kraft; 

g. Execuție îmbrăcăminte din beton de ciment rutier BCR 4,5 în grosime de min. 

20 cm 

h. Colmatare rosturi cu mastic bituminos  

5.2 Fișa tehnologică privind refacerea sistemului rutier semirigid (asfalt) 

a. Tăierea cu mașina cu disc diamantat pe conturul suprafeței afectate (forma 

regulată)  



 

b. Spargere asfalt cu utilaje specializate (picon/picamer) 

c. Efectuarea  săpăturii și evacuarea imediată a molozului și pământului rezultat 

; 

d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o 

înalțime de până la 20 cm deasupra rețelei montate   

e. Asezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10 cm- 15 cm) 

până când se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al pereților sanțului ; 

Stratul de balast compactat va avea grosimea variabilă până la 30 cm față de cota 

existentă a carosabilului; 

f. Execuție strat din beton BCR 3,5 grosime de 20 cm; 

g. Îmbracaminte din beton asfaltic BA 16 în grosime de 4 cm  

5.3Fișa tehnologică privind refacerea sistemului rutier semirigid cu mixtura 

stocabila 

(soluție de refacere în anotimpul friguros) 

a. Tăierea cu mașina cu disc diamantat pe conturul suprafeței afectate (forma 

regulată)  

b. Spargere asfalt/beton cu utilaje specializate (picon/picamer) 

c. Efectuarea săpăturii și evacuarea imediata a molozului și pământului rezultat 

; 

d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o 

înaltime de pâna la 20 cm deasupra rețelei montate   

e. Așezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10 cm- 15 cm) 

până când se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al pereților sanțului ; 

Stratul de balast compactat va avea grosimea variabilă până la 30 cm față de cota 

existentă a carosabilului; 

f. Execuție strat din beton BCR 3,5 grosime de 20 cm; 

g. Execuție strat de mixtură stocabilă tip (RRD) în grosime de 4 cm; 

5.4 Fisa tehnologica privind refacerea trotuarelor placate   

a. Scoaterea pavelelor de pe traseul conductei, fără a fi deteriorate; 

b. Efectuarea  sapaturii si evacuarea imediata a molozului si pământului rezultat 

; 

c. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o 

înaltime de până la 20 cm deasupra rețelei montate ( după amplasarea rețelei)  

d. Asezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 20 cm - 30 cm) 

până când se ajunge la un grad de compactare apropiat de cel al pereților sanțului ; 

e. Stratul de balast compactat va avea grosimea de minim 30 cm . 

f. Așezarea stratului de nisip în grosime de 10 cm; 

g. Montare pavele conform modelului existent. 

h. Umplerea rosturilor cu nisip și îndepărtarea surplusului . 

5.5 Fisa tehnologica privind refacerea infrastructurii rutiere pe strazile 

nemodernizate (in afara celor de la pct 5.1,5.2,5.3 ) 

a. Efectuarea săpăturii și evacuarea imediată a materialului rezultat ; 

b. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o 

înăltime de până la 20 cm deasupra rețelei montate ( după amplasarea rețelei) ș 

c. Asezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10 cm - 15 cm) 

până când se ajunge la un grad de compactare apropiat de cel al pereților sanțului ; 

d. Stratul de balast compactat va avea grosimea de minim 50 cm . 

 



 

5.6 Refacerea spațiului verde. 

Pentru lucrările la rețele edilitare care se execută pe spații verzi, executantul 

se va îngriji  de următoarele aspecte:  

a) se va realiza umplutura cu pământ, compactată corespunzator; 

b)  vor fi îndepărtate pietrele, bolovanii și deșeurile rezultate în urma 

execuției lucrărilor; 

c) terenul să fie greblat, îndreptat și însămânțat cu gazon. 

 

Art.6 Condiţiile de execuţie a lucrărilor  

6.1. Suprafeţele de drum asfaltate sau betonate trotuarele asfaltate, betonate sau 

pavate precum și zona de spațiu verde ce au fost afectate de lucrare se vor readuce 

obligatoriu la starea inițială de către societățile executante, în perioada declarată în 

Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor. 

6.2 Se vor respecta cu stricteţe fişele tehnologice privind refacerea sistemului rutier 

specificate la Cap. I, art.5 

6.3 Pentru lucrări pe strazi și/sau trotuare, betonate și/sau asfaltate se vor utiliza în 

mod obligatoriu utilaje de tăiere a asfaltului sau betonului. Asfaltul şi/sau betonul 

se va tăia pe toată grosimea lui.  

6.4 Pentru rețelele care se amplaseaza longitudinal față de axul drumului, este 

obligatorie refacerea carosabilului pe toată lațimea benzii de circulație ce a fost 

afectată de lucrările de săpătură, inclusiv a marcajelor afectate. Pentru aceste lucrări 

de refacere executantul va prezenta un contract încheiat cu o societate specializată 

în lucrari de asfaltare. Contractul menționat anterior va avea precizată perioadă de 

garanție asigurată de asfaltator iar această perioadă va fi corelată cu condițiile 

prezentului regulament.  

6.5 Pentru rețelele care se amplaseaza transversal față de axul drumului refacerea 

străzii se va face astfel: față de fiecare margine exterioară a sanțului cu înca 0,5 m, 

în forme geometrice regulate. 

6.6 La străzile aflate în perioada de garanție, refacerea suprafețelor afectate de 

lucrările executate la rețelele edilitare se va realiza cu societatea care a asfaltat 

strada.  

6.7 Toate suprafețele betonate/asfaltate ale străzilor modernizate se vor subtraversa 

prin foraj orizontal.  

6.8 Executantul va respecta traseul specificat în documentaţia tehnică depusă pentru 

obținerea Avizului de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau 

privat al Municipiului Bacău 

6.9 La sfârșitul fiecarei zile de lucru se va evacua pământul şi celelalte resturi 

rezultate în urma săpăturilor efectuate peste zi. 

6.10 Executantul se va îngriji să aibă în derulare, pe întreaga durata de execuție a 

lucrărilor, un contract încheiat cu un operator autorizat în colectarea deșeurilor, care 

să transporte pământul și deșeurile rezultate. 

6.11 Executantul are obligația de a asigura curațenia în zona de execuție a lucrărilor 

și de a lua măsuri ca mijloacele de transport auto să nu murdarească partea carosabilă 

a drumului public. 

6.12 Nu este permisă depozitarea pe partea carosabilă și nici utilizarea la refacere a 

molozului și pământului rezultat din săpătură. 

6.13 În situaţia descoperirii unor edificii arheologice sau a altor reţele edilitare de 

care nu s-a avut cunoştinţă la momentul eliberării autorizaţiei, lucrările se vor opri 



 

imediat şi vor fi anunţaţi factorii responsabili (Direcția Județeana pentru Cultura, 

Primăria Municipiului Bacău, proprietarul reţelelor). 

6.14. Pentru lucrări care se execută în suprafața carosabilă sau care necesită blocarea 

sau ştrangularea circulaţiei pe strada unde se lucrează se va obţine avizul Poliţiei 

Rutiere. 

6.15 Toate lucrările de inlocuire, modernizare, extindere ale rețelelor edilitare, 

inclusiv refacerile suprafețelor afectate, se vor executa în conformitate cu normele 

în vigoare și în prezența unui diriginte de șantier , reprezentant al beneficiarului 

lucrării.  

6.16 Pe perioada timpului rece (temperaturi negative) nu se acceptă executarea de 

lucrări pe domeniul public la rețelele edilitare întrucat nu se poate asigura o refacere 

de calitate a suprafetelor de teren afectate de lucrare. Prin exceptie se pot aproba 

anumite lucrări de înlocuire sau reparare a unor rețele edilitare care prin menținerea 

lor în funcțiune ar periclita alimentarea cu utilități sau siguranța cetățenilor.  

6.17 Executantul va lua măsuri pentru securitatea pietonilor şi autovehiculelor care 

circulă în zona lucrărilor, folosind indicatoarele de circulaţie şi mijloacele de 

semnalizare legale adecvate pentru timp de zi şi de noapte precum şi panouri 

indicatoare dreptunghiulare cu denumirea firmei executante care să poată fi 

observate uşor din ambele sensuri de circulaţie. 

6.18 Executantul este obligat să solicite asistenţă tehnică de la toţi deţinătorii 

reţelelor tehnico-edilitare din zona lucrărilor si pe tot parcursul acestora. 

6.19 Executantul lucrarii pentru realizarea carora a solicitat Avizul de execuție a 

rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău, 

are obligația de a asigura acoperirea rețelelor și realizarea umpluturilor în straturi 

succesive prin compactarea fiecarui strat în parte. 

6.20 Executantul lucrării are obligația de a asigura, delimita și îngrădi zona de lucru 

prin utilizarea de piloți și garduri mobile. 

 

Art.7 Recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală  

7.1 Perioada de garanție a lucrărilor de refacere  

7.1.1 Perioada de garanție a lucrarilor de refacere ca urmare a realizării de lucrări la 

rețele edilitare pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău se stabilește ca 

fiind 36 luni de la data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

7.2 Recepția la terminarea lucrărilor  

7.2.1 Recepţia la terminarea lucrărilor se face de către o comisie numită prin 

Dispoziție de către Primarul Municipiului Bacău. 

7.2.2 Pentru recepția la terminarea lucrărilor, convocarea comisiei de recepţie se 

face în functie de perioada de executie declarata de către executanți în Comunicările 

privind începerea execuției lucrărilor. 

7.2.3 La sfârșitul perioadei de execuție a lucrărilor dar înainte de recepția la 

terminarea lucrărilor, executantul va depune la emitentul Avizului de execuție a 

rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău 

certificatele de calitate a materialelor, iar pentru lucrările care au afectat stăzile 

amenajate (asfaltate, betonate) buletinul de încercare privind gradul de compactare.  

7.2.4 După expirarea perioadei de execuție declarată de executant în Comunicarea 

privind începerea execuției lucrărilor, se va efectua o prerecepție de către membrii 

comisiei de recepție desemnați cu verificarea calității lucrărilor de refacere.  



 

7.2.5 Dacă la prerecepție s-a constatat că nu sunt respectate condițiile de realizare a 

lucrarilor de refacere din prezentul regulament, reprezentantul Politiei Locale 

desemnat prin dispozitie de primar în comisia de recepție, va aplica sancțiunile 

contraventionale specifice prezentului regulament, cu înștiintarea executantului 

asupra măsurilor ce trebuiesc luate și va urmări ducerea la îndeplinire a acestora. 

7.2.6 Pentru situațiile prezentate la subpunctul 7.2.5 executantul are obligația de a 

lua măsurile adecvate de aducere la starea inițială a suprafețelor afectate de lucrare 

și apoi de a solicita în scris întrunirea din nou a comisiei de recepție. În această fază 

comisia va fi însoțită obligatoriu de către un reprezentant al societății executante. 

Deblocarea fondului de garanție în cuantum de 70% din valoarea constituită se va 

face numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor. 

7.3 Recepția finală a lucrărilor 

7.3.1 Recepţia la terminarea lucrărilor se face de către o comisie numită prin 

Dispoziție de către Primarul Municipiului Bacău. 

7.3.2 Recepția finală a lucrărilor se face la expirarea termenului de garanție de la 

pct.7.1 și ca urmare a unei solicitări scrise din partea executantului. Solicitarea va 

cuprinde următoarele informații:  

- denumirea lucrării, numărul avizului de execuție, adresa lucrării, contul 

executantului în care se va vira fondul de garanție deblocat ca urmare a admiterii 

recepției finale. 

7.3.3 În urma înștiințarii de la subpunctul 7.3.2 comisia de recepție însoțită de un 

reprezentant al executantului va verifica în teren lucrarea. 

7.3.4 În situația în care comisia de recepție refuză admiterea recepției finale din 

motive imputabile executantului, acesta are obligația ca în termenul stabilit de 

emitentul Avizului de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau 

privat al Municipiului Bacău să ia măsurile adecvate de aducere la starea inițiala a 

suprafețelor afectate de lucrare și apoi de a convoca în scris întrunirea din nou a 

comisiei de recepție. În această fază comisia va fi însoțită obligatoriu de către un 

reprezentant al societății executante  

7.3.5 Deblocarea fondului de garanție în cuantum de 30% din valoarea fondului 

constituit se va face numai după admiterea recepției finale. 

7.4 Condiții pentru perioada de garanție a lucrărilor 

7.4.1 Dacă pe parcursul perioadei de garanţie, în urma verificărilor efectuate în 

teren, se constată că suprafeţele afectate de lucrare sunt degradate, Poliția Locală va 

soma executantul ca în termen de 5 zile lucratoare de la primirea somaţiei să aducă 

terenul la starea inițială. 

 

Art. 8 Deblocare și utilizare a fondului de garanţie de către Primaria Bacău 

8.1 a) se blocheză și nu se restituie fondul de garanţie în cuantum de 70%, la 

terminarea lucrărilor, dacă societatea executantă nu a finalizat lucrările în termenul 

de execuție specificat în Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor si 

pentru care a solicitat Aviz de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul 

public sau privat al Municipiului Bacău ; 

b) se blocheză și nu se restituie fondul de garanţie în cuantum de 30%, dacă 

societatea executantă nu a dus la îndeplinire masurile în termenul și condițiile 

prevăzute la subpunctul 7.4.1, pentru lucrările aflate în perioada de garanție; 



 

c) se blocheză și nu se restituie fondul de garanţie în cuantum de 30%, dacă 

societatea executantă nu a luat masurile de refacere in termenul stabilit ca urmare a 

verificărilor efectuate în cadrul recepției finale de către comisia de recepție. 

8.2 Pentru situațiile de la pct. 8.1, Primăria va demara procedura de refacere a 

lucrărilor nefinalizate din fondul de garanție rămas la dispoziție pentru lucrarea în 

cauză.  

8.3 Deblocarea fondului de garanție (rămas la dispoziție în vederea utilizării lui 

pentru refacerea lucrărilor necorespunzatoare) se face de către Primarie în baza 

Notei de constatare efectuate la fața locului de către comisia de recepție, urmată de 

o evaluare a  

lucrărilor și refacerea cu o firmă de specialitate. Un exemplar din situaţia de lucrări 

se va transmite şi executantului inițial al lucrării. 

 

CAP. II : Execuţia lucrărilor de interventie în regim de urgenţă la 

reţelele edilitare pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău 

 

Art. 9 În cazul unor defecţiuni accidentale (avarii) la reţelele edilitare, 

deţinătorii acestora au obligaţia de a anunța Primaria Bacău începerea lucrărilor 

aferente reparațiilor reţelelor edilitare în regim de urgenţă (avarie). 

 

Art. 10 În vederea intervenţiei pe domeniul public sau privat al Municipiului 

Bacău solicitantul va depune la registratura Primariei, documentaţia tehnică 

specifică pentru lucrarea respectivă si care va conţine: 

10.1 Cererea în care se vor specifica: 

- adresa pentru care se solicită intervenţia; 

- zona afectată de lucrări (carosabil, trotuar, alee, parcare, spaţiu verde); 

- caracteristicile zonei (asfalt, beton, balast, pământ, dale, plăci); 

- suprafaţa estimată a fi afectată (în mp); 

- număr de copaci afectaţi (daca este cazul), pentru care solicitantul avizului va 

solicita aprobarea Direcţiei Salubrizare, Agrement, Parcuri; 

- data finalizării lucrărilor (privind aducerea la starea iniţială a zonelor 

afectate); 

- responsabilul lucrării din partea deţinătorului de reţele, cu specificarea datelor 

de identificare ale acestuia (adresa de domiciliu, cartea de identitate, nr. de 

telefon); 

Modelul de cerere este conform Anexei nr. 4 la prezentul regulament. 

 

10.2 Planul de situaţie cu specificarea exactă a locului unde se intervine; 

 

10.3 Contractul/ comanda cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de 

asfalt şi a marcajelor si a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeti de 

protectie, indicatoare de circulatie, etc.). 

 

Art. 11 Refacerile terenului afectat de intervenţiile la avarii pentru lucrările pe 

domeniul public şi privat al municipiului Bacău executate la reţelele tehnico-

edilitare se vor finaliza în 7 zile, cu drept de prelungire motivat temeinic. 



 

 

Art. 12  Condiţiile de intervenţie (spargere) pe domeniul public sau 

privat al municipiului Bacau in situaţie de avarie la reţelele edilitare: 

- Executantul va demara intervenţia in situaţie de avarie la reţelele edilitare in 

baza solicitării făcute către Municipiul Bacău, utilizând baza tehnico-materiala 

completa pe care trebuie sa o deţină. 

- Pentru lucrări in carosabil sau alei betonate se vor utiliza în mod obligatoriu 

utilaje de tăiere a asfaltului sau betonului. Asfaltul şi/ sau betonul se vor tăia pe toată 

grosimea lui. 

- Locul de intervenţie a lucrărilor va fi marcat cat mai precis pe planul de 

situaţie prezentat la Direcţia Drumuri Publice din cadrul Primăriei Municipiului 

Bacău. 

- Executantul va lua măsuri pentru securitatea pietonilor şi autovehiculelor care 

circulă în zona lucrărilor, folosind indicatoarele de circulaţie şi mijloacele de 

semnalizare legale adecvate pentru timp de zi şi de noapte precum şi panouri 

indicatoare dreptunghiulare cu denumirea firmei executante care să poată fi 

observate uşor din ambele sensuri de circulaţie. 

- Pământul şi celelalte resturi rezultate în urma săpăturii vor fi evacuate din 

zona lucrărilor în locuri stabilite de Primăria Municipiului Bacău refacerea 

ulterioară efectuându-se cu materiale corespunzătoare. 

- Executantul este obligat să solicite asistenţă tehnică de la toţi deţinătorii 

reţelelor edilitare din zona lucrărilor si pe tot parcursul acestora. 

- În situaţia descoperirii unor edificii arheologice sau a altor reţele edilitare de 

care nu s-a avut cunoştinţă la momentul eliberării acordului de intervenţie, lucrările 

se vor opri imediat şi vor fi anunţaţi factorii responsabili (Primăria municipiului 

Bacău şi proprietarul reţelelor sau edificiilor respective). 

- Pentru lucrări care necesită blocarea sau ştrangularea circulaţiei pe strada 

unde se lucrează, se va obţine avizul Poliţiei Rutiere. 

 

Art. 13 Refacerea terenului afectat in urma intervenţiilor in situaţie de 

avarie 

13.1 Refacerea suprafeţelor de teren asfaltate sau betonate precum şi a 

trotuarelor asfaltate,betonate sau pavate afectate in urma intervenţiilor pe situaţie 

de avarie se va realiza obligatoriu de către societăţi atestate tehnic pentru lucrări de 

intreţinere, reparaţii drumuri şi construcţii aferente lor inclusiv reparaţii străzi în 

cadrul consiliilor judeţene, locale şi municipiilor şi care să deţină certificat (valabil) 

de atestare tehnică eliberat de Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din 

România. 

13.2 Detinatorul retelei care se afla in situatia de avarie va lua masuri astfel 

incat sa se evite ramanerea peste noapte a sapaturilor deschise. 

 

Art.14 Se vor respecta cu stricteţe fişele tehnologice privind refacerea 

sistemului rutier puse la dispoziţia executantului odată cu acordul de intervenţie si 

care sunt speificate la Cap.5 in prezentul regulament. 

 

      CAPITOLUL III . Atributiile comisiei de recepţie privind respectarea 

prevederilor legale si a prezentei hotarari pentru lucrările executate pe 

domeniul public sau privat al Municipiului Bacau la rețelele edilitare 



 

 

         Art. 15. Verficarea modului în care executantul lucrării respectă prevederile 

prezentului Regulament se efectueaza de către împuterniciți ai Primarului 

municipiului Bacău și Poliția Locală a Municipiului Bacău, prin personalul 

împuternicit, care are următoarele atribuții: 

 

a)  verifică existența avizului de execuție, a celoralte documente necesare 

execuției lucrării, precum și dacă solicitarea de intervenție în regim de 

urgenţă la reţelele edilitare este înregistrată la registratura UAT Bacău; 

b) verifică dacă executarea lucrărilor se încadreaza în durata de execuție 

comunicată executantului prin Avizul de execuție a rețelelor edilitare 

executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău  

c) constată și aplică sancțiuni contraventionale, cu privire la neîndeplinirea 

de către executant a prevederile prezentului Regulament. 

 

Comisia de recepţie va ȋntocmi un Procesul verbal de recepţie, ȋn care se va 

consemna modul de ȋndeplinire a lucrările aferente reţelelor edilitare pentru care a 

fost emis aviz de execuţie. 

  
       Art. 16 Abateri și încalcari ale prevederilor legale și a prezentei Hotărâri 

ce țin de lucrări pe domeniul public și privat al municipiului Bacău  la rețelele 

edilitare 

16.1 Constituie contravenţii conform prevederilor Ordonantei nr. 2 din 12 

iulie 2001 (*actualizată*) privind regimul juridic al contravenţiilor și se 

sancționeaza cu amenda:  

a) între 500 lei și 2.500 lei: 

 - faptele prevazute la articolele: Art.2 pct 2.5, Art. 3 pct.3.4, Art.3 pct. 

3.6, Art.9; 

b) 1.500 lei și 2.500 lei: 

 - faptele prevazute la articolele Art.6 pct 6.1, Art.6 pct.6.2, Art.6 pct 

6.3, Art. 6 pct 6.4, Art.6 pct. 6.5, Art. 6 pct. 6.7, Art.6 pct. 6.9, Art.6 pct. 6.10, Art.6 

pct. 6.11, Art.6 pct. 6.12, Art.6 pct. 6.16, Art.6 pct. 6.17, Art.6 pct. 6.19 , Art.6 pct. 

6.20  

c) 2.000 lei și 2.500 lei: 

 - faptele prevazute la articolele Art.7 subpct 7.2.3, Art. 7 subpct.7.2.5, 

Art.7 subpct. 7.4.1, Art. 11. 

 16.2 Pentru neîndeplinirea de către executant a obligațiilor prevazute  la Art. 

6  pct. 6.1, Art.6  pct.6.2 si Art.6 pct. 6.3 comisia desemnată pentru recepția lucrării 

va stabili un termen de remediere (maxim 7 zile), urmând ca la împlinirea acestuia, 

dacă situația nu este remediată să se aplice sancțiuni  contraventionale.  

  

      Art.17 Constatarea și aplicarea contravențiilor; 

       3.1 Contravenția se constată și se sancționeaza printr-un proces-verbal, 

Anexa nr. 5 la prezentul regulament, încheiat de către Primarul Municipiului 

Bacău sau împuterniciții acestuia, stabiliți prin dispoziție. 

      3.2 Aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute în prezentul 

Regulament se completeaza cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 

2/12.07.2001, cu modificarile și completările ulterioare. 



 

        3.3 Sumele provenite din amenzile aplicate în temeiul prezentului 

regulament, se fac venit integral la bugetul local. 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV    DIRECTOR EXECUTIV 

   FLORIN MATEUTA          LUCIAN IFTENE 
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                    Anexa nr.1  

la Regulament 

Catre, 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU, 

Subsemnatul(a)………………………………………………………

..domiciliat in ………………… 

str……………………nr……….sc…..ap...reprezentant legal al  

SC….………………………………………………..cu sediul in 

………………….. str………...…………….nr….….sc….ap… 

rog să-mi eliberati Avizul de principiu pentru racordarea la rețeaua de 

utilitate publica de .................................................................... la adresa 

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

Atasez urmatoarele documente: 

- Avizul tehnic de racordare emis de administratorul retelei la care se 

doreste bransarea, in copie  

- Plan de situatie 1 exemplar  

- Plan de incadrare in zona 1exemplar 

- Act de identitate (in copie)/CUI societate 

Data          Semnătura 

 

pentru contact :   telefon nr. …………………………….. 

adresa de mail………………………….. 

_________________________________________________________ 

Director Executiv 

Florin Antonel Mateuta 

 
 



 

                                             Anexa nr. 2 

                          la Regulament 
Catre, 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU 

   Subsemnatul ….………………………… domiciliat in 

………..……………… strada………………………….., nr…  scara…  

apartament…    judet…..………, in calitate de executant, va rugam sa emiteti avizul 

de executie a retelelor edilitare pe domeniul public si privat al municipiului Bacau, 

in vederea realizarii lucrarii 

………………………………………………..………………………………….…p

e strada ………………………………… numarul……….. 

 Executant: SC….……………………………………………...cu sediul in 

…………..……..., strada…………………….……….., numarul……, scara……, 

apt……, judetul……………….….. telefon……………..…………. numarul de 

inmatriculare R.C………….……….., codul unic de 

inregistrare(CUI)…………..…………cont 

nr…………………………………………deschis 

la………………………reprezentat de dl…………………………………………  

 Responsabil de lucrare 
……………………………………………..indentificat cu BI/CI 

seria……,nr…………..., codul numeric personal……………..………………, 

domiciliat in 

…………………..,strada……………………….,numarul…….,scara…, 

apartament….., judetul………….telefon mobil…………………... 

 Beneficiar ....………………………………………….….…… cu 

domiciliul/ sediul in……............  

....strada…………………….….,numarul…..,scara….., apt……, judetul 

………...........,(reprezentata de ………………..(nume si prenume), indentificat cu 

BI/CI seria......numarul..…., cod numeric personal nr…………………………..…., 

cu domiciliul in………………...., strada………………………………….…., 

numarul……, scara… apt…..….,telefon……………….. 

In calitate de executant declar pe propria raspundere urmatoarele : 

1. lucrarea are urmatoarele dimensiuni:  

-strada carosabila  asfaltata/betonata; lungime ……….. latime………… 

-trotuar asfaltat/betonat/pavat : lungime …………… latime………… 

-strada/trotuar neamenajat: lungime …………. latime……….. 

-spatiu verde : lungime………….. latime………… 

2. durata de executie ….....zile (inclusiv refacerea suprafetelor afectate de lucrare. 

 Anexam documentatia specifica pentru emiterea autorizatiei de executie si taxa de 

verificare documentatie si emitere aviz de executie  in valoare de _____ lei achitata in contul  

_______________________________________ 

NUME PRENUME/ SEMNATURA 
Adresa de mail pentru corespondenta :………………………………………………….. 

 

Director Executiv  

Florin Antonel Mateu 



 
 

           Anexa nr.3 

                la Regulament 

 

Către, 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU 

 

COMUNICARE  

privind începerea execuţiei lucrărilor 

 

 

SC _____________________________________________ 

cu sediul în judeţul ___________, localitatea_________________, 

str.___________________nr______ sc.___ ap.___ e-mail __________________,  

in calitate de titular al Avizului de executie a retelelor edilitare executate pe 

domeniul public si privat al Municipiului Bacau nr. ________________ pentru 

lucrarea 

__________________________________________________________________

_____________________________la adresa_____________________________ 

aduc la cunoştinţă ca lucrarilor se vor executa, inclusiv aducerea la starae initiala a 

suprafetelor afectate de lucrare, in perioada: 

 

de la data _________________  pana la data ___________________ 

 

 

Anexez prezentei dovada achitării fondului de garantie (in copie)  in valoare 

de_________ lei Contul pentru deblocarea fondului de garantie _ este 

________________________________deschis la _________________________ 

 

Nume prenume/semnatura 

 

Data: ___________ 

 

Prezenta comunicare se va depune la registratura primariei cu 3 zile lucratoare 

inainte de inceperea lucrarilor. 

_________________________________________________________________ 

Director Executiv  

Florin Antonel Mateuta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Anexa nr. 4  

Antet         la Regulament nr.___________ 

 

 

                           CATRE 

                  Primaria  Municipiului Bacau, 

                                          Calea  Marasesti nr.6, fax 0234.588.757 

 

         Va rugam sa ne dati acordul pentru interventia pe domeniul public in vederea 

executarii………………………………………la reteaua de …………………….pe 

strada ….…………………….…, numarul….,scara…….., zona afectata (parcare, 

spatiu verde, trotuar sau carosabil)……………………………. 

 Durata lucrarilor (inclusiv refacerea suprafetelor de teren afectate de lucrare) 

este incepand cu data de ……. …………….pana la data de………………… 

  Executantul privind refacerea suprafetelor de teren afectate de lucrare este 

SC….…………………………………..,cu sediul in ..…………, 

strada……………, numarul…., scara…...apartamentul….. judetul… 

…….,telefon…………,numarul de 

inmatriculare.R.C…………………………..,(CUI)……………….cont.bancar.…

…………………………… deschis la banca………………., reprezentata de 

Director………………………... (nume si prenume). 

 Responansabil de lucrare este domnul…………………(nume si prenume) 

indentificat cu BI/CI seria…….,nr……………….,CNP …………………, 

domiciliat in …………….strada………………, numarul…,scara…,apartament…,  

judetul…………..telefon mobil……………………… 

 Beneficiarul lucrarii este SC ..…………………………………. cu sediul 

in……….,strada………………….,numarul……,scara…..apartament…,judetul…

…..reprezentata de Director …………………...(nume si prenume), 

telefon…………… 

        Acordul pe care il primim tine loc de aviz de executie pentru lucrari pe 

domeniul public sau privat al Primariei la retelele edilitare ,cu obligatia noastra de 

a respecta in totalitate  conditiile prevazute in cazul autorizatiei aprobate prin HCL 

nr.____________.  

        In situatia nerespectarii conditiilor de executie a lucrarilor (conform fiselor 

tehnologice primite de la Primaria Bacau) sau pentru executarea lucrarilor fara 

avizul Primariei Bacau, ne obligam sa suportam sanctiunile contraventionale(solidar 

cu executantul) in conformitate cu OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 

publice (modificata si reactualizata), precum si cu prevederile HCL nr.__________ 

privind lucrarile  pe domeniul public sau privat al Primariei mun. Bacau la retelele 

edilitare, Anexam planul de situatie pe care este marcat locul de interventie, vizat 

de conducerea institutiei noastre. 

 

Director 

__________________________________________________________________ 

Director Executiv 

Florin Antonel Mateuta 

 

 



 

 
MUNICIPIUL BACAU         Anexa nr. 5 
POLITIA  LOCALA A MUNICIPIULUI BACAU                          la Regulament 
Operator de date cu caracter personal 3338 

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE SI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIEI 

Seria:         nr.     

 
 Încheiat astazi: ziua |__|__| luna |__|__| anul |__|__|__|__| ora |__|__| locul 
_____________________________________________ 
Agent constatator___________________________________, avand functia 
de__________________________________________în cadrul ______________________________________________ în 
calitate de împuternicit al Primarului Municipiului Bacău in temeiul Dispoziţiei nr. __________din _______________, am constatat 
că: 
PERSOANA FIZICA _________________________________________________, C.N.P. 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__│ domiciliat(ă) în 
_______________________________str._______________________________  nr._____bl.____,sc_____,ap_____,  jud/sector 
__________________, legitimat cu ______, seria │__│__│, nr. |__|__|__ |__|__│__│emis(ă) de _____________________ 
PERSOANA JURIDICĂ ____________________________________________________, cu sediul in 
________________________  str. ___________________________________, nr.______________, jud/sector_____________  
CUI |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nr. de înregistrare la Oficiul Registrului   Comerţului________________ reprezentată 
prin________________________________, C.N.P. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__│   legitimat cu ____, seria│__│__│, 
nr. |__|__|__ |__|__│__│  având calitatea de_________________________________________________  
În ziua |__|__| luna |__|__| anul |__|__|__ |__|ora |__|__│locul 
_________________________________________________________  
a savârsit urmatoarele:   
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Fapta savârsita este prevazuta de:  
   art. ____ __ alin._______pct.______lit.______  din ______________ 
_________________________________________________ 
   art. ____ __ alin._______pct.______lit.______  din ______________ 
________________________________________________ 
  sanctionata de  
   art. ____ __ alin._______pct.______lit.______  din ______________ 
_________________________________________________ 
   art. ____ __ alin._______pct.______lit.______  din ______________ 
_________________________________________________ 
    
Cu amenda: de la _________________________lei pana la________ ________________ lei.   
                     de la _________________________lei pana la________ ________________ lei 
Stabilesc:                                                                                                                                                                                                             
|___| AVERTISMENT/ |___| AMENDA, în suma de:________ ___lei adica (__________________________________________)                                                                  
                                                                                   ___________lei adica (__________________________________________)        
                                                                    Total lei: __________________(____________________________________________)                                                        
  Prezentul proces-verbal constituie înştiinţare de plată. În termen de 15 zile de la comunicare acesta devine titlu executoriu. În caz 
de neachitare a amenzii la termenul stabilit, se va trece la executarea silită, conform prevederilor legale în vigoare.        
Contravenientul poate achita în cel mult 15 zile de la data comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din 
minimul amenzii prevazute de lege, adica suma de _____________________ lei in contul Municipiului Bacau, cod IBAN 
RO33TREZ06121A350102XXXX,  CF 4278337,  iar documentul de plată  va fi  transmis, in termen (15 zile),  instituţiei din care 
face parte agentul constatator, prin Posta Romana, la adresa din str. I.L. Caragiale, nr. 2, Bacau, jud. Bacau sau prin email la 
adresa office@politialocalabc.ro.      
 În baza art. ______________________________din __________________________ dispun următoarele sancţiuni 
complementare: 
1._______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 2. Confiscarea/ridicarea în vederea confiscării a bunurilor/sumei de ________ lei, prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezentul proces-verbal, aparţinând _______________________________________, 
C.N.P|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| domiciliat(ă) în ___________________, str._____________ _______________, nr. 
___, bl.___, sc.___, ap.____, jud/sector _____, legitimat cu ____, seria |__|__|, nr. |__|__|__|__|__|__│emis(ă) de ____________, 
care vor fi depuse la________________________                                                  
ALTE  MENŢIUNI, inclusiv obiecţiunile făcute de contravenient cu privire la conţinutul prezentului proces-verbal: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Contravenientul │_│nu  este de fata/|__| refuza / |__| nu poate / sa semneze procesul-verbal. 
Martor 
_______________________________________________________________,CNP|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_│_│ 
Motivul lipsei martorului 
_______________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                        
Contravienentul poate face plangere impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei in termen de 15 zile de la data 
inmanarii/comunicarii, la Judecatoria Bacau. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Director Executiv 

Florin Antonel Mateută 

 

 
Agent constatator, 

 
Martor,  

Contravenient, 
Am luat la cunostinta, 
Am primit copia procesului verbal. 

mailto:office@politialocalabc.ro


 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 115468 din 01.03.2021 

 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA DE DRUMURI PUBLICE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

 

 

      Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 

privind Codul Administrativ, modificată și completată, vă informăm că v-a fost transmis pe 

e-mail proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Avizelor 

de execuție și a  lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență ( avarie) 

la rețelele edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău   în 

vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 

11.03.2021 să le depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

          PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL  

           LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                               AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                            NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECŢIA DE DRUMURI PUBLICE 

SERVICIUL DRUMURI, REŢELE ŞI 

ILUMINAT 

Nr. 115468/2 din 01.03.2021 

 

RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 

proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Avizelor de 

execuție și a  lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență ( avarie) la 

rețelele edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău  

 

Proiectul de hotărâre  propune aprobarea anularea: 

- HCL nr. 253/2012 pentru aprobarea „Regulamentului privind condițiile de 

execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și de 

intervenție în caz de avarie la rețele edilitare”; 

- HCL nr. 305/2012 pentru modificarea „Regulamentului privind conditiile de 

execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și de 

intervenție în caz de avarie la rețele edilitare” aprobat prin HCL nr.253/2012; 

- HCL nr. 407/2018 de completare a HCL nr. 253/2012 prin care s-a aprobat 

„Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau 

privat al Municipiului Bacau și de intervenție în caz de avarie la rețele edilitare”  

și supunerea aprobării unui nou Regulament privind eliberarea Avizelor de execuție 

și a  lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență ( avarie) la 

rețelele edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău 

prin care se urmărește stabilirea cadrului legal care să ofere o mai bună disciplină în 

executarea lucrărilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău. 

 Avizăm favorabil proiectul de hotărâre.  

 

                                       DIRECTOR EXECUTIV 

                                 Florin Antonel MATEUȚĂ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

Nr. 115468/1 din 01.03.2021 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 

proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Avizelor de 

execuție și a  lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență ( avarie) la 

rețelele edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău  

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza : 

-Prevederilor art.128 (1) lit. a din OUG nr. 195/12.12.2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice , modificată și completată, care precizează că: 

Art.128 (1) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii: 

    a) iau masuri pentru mentinerea permanenta in stare tehnica buna a drumurilor pe care le 

administreaza, precum si pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, conform legii; 

-Prevederilor art. 25 lit.k si lit.l din Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea în construcţii, 

modificată și completată, care precizează că: 

Art.25.k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada 

de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii; 

    l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor 

-Prevederilor art. 46 și art. 50 din O.G. 43/28.08.1997 privind regimul drumurilor , modificată 

și completată, care precizează că: 
Art. 46 (1) Pentru realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror 

construcţii sau activităţi comerciale, căi de acces, amenajări sau instalaţii în orice scop, fără a periclita 

siguranţa circulaţiei, sunt obligatorii, pe lângă autorizaţia de construire, după caz, acordul prealabil şi 

autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului 

respectiv. 

    (2) Condiţiile privind emiterea acordului prealabil, a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona 

drumului public, a încheierii contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public, precum şi 

condiţiile privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumului, pe 

poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere se stabilesc prin norme specifice aprobate prin: 

    a) ordin al ministrului transporturilor, pentru drumurile de interes naţional, cu excepţia sectoarelor de 

drumuri naţionale situate în intravilanul municipiilor/reşedinţelor de judeţ care sunt în administrarea 

consiliilor locale; 

    b) hotărâre a consiliului judeţean, cu respectarea legislaţiei în vigoare, pentru drumurile de interes 

judeţean; 

    c) hotărâre a consiliului local, cu avizul consiliului judeţean, pentru drumurile de interes local; 

    d) hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru drumurile din municipiul Bucureşti. 

    (3) Obligaţia şi responsabilitatea privind solicitarea acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare 

şi/sau de acces în zona drumului public, precum şi responsabilitatea respectării acestora revin beneficiarului 

lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului public. 

    (4) În lipsa autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, beneficiarul nu are dreptul 

să realizeze lucrările prevăzute la alin. (1). În caz contrar, administratorul drumului notifică beneficiarul 

lucrării/obiectivului să desfiinţeze pe cheltuiala sa lucrările în termen de 5 zile de la data primirii notificării 

şi să restabilească continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulaţiei publice. În 

cazul nerespectării acestui termen, administratorul drumului poate desfiinţa lucrările prevăzute la alin. (1) 

sau poate închide căile de acces pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor 

în conformitate cu reglementările în vigoare. 

    (5) Prevederile alin. (4) se aplică şi în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute în autorizaţia de 

amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, precum şi în cazul în care beneficiarul nu achită tariful 

pentru utilizarea şi accesul în zona drumului. 

    (6) Este interzisă practicarea activităţilor comerciale de orice fel în ampriza drumului şi în zona de 

siguranţă a drumurilor de interes naţional situate în afara municipiilor/reşedinţelor de judeţ, cu excepţia 

locurilor destinate acestui scop. 

    (7) Pentru practicarea activităţilor comerciale în afara zonei de siguranţă de pe drumurile de interes  

 

 



 

naţional situate în afara municipiilor/reşedinţelor de judeţ este obligatorie obţinerea autorizaţiei de 

amplasare şi/sau de acces în zona drumului public. 

    (8) Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului se emit pentru o 

anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei obiectivului de către 

titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces se realizează numai cu aprobarea administratorului 

drumului. 

    (9)  Pentru amplasarea şi accesul în zona drumului, beneficiarul, cu excepţia operatorului economic care 

realizează serviciul public de interes naţional sau local, are obligaţia încheierii cu administratorul drumului 

public a contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public cu plata tarifelor corespunzătoare. 

Persoanele fizice şi juridice care utilizează zona drumului public exclusiv pentru acces la proprietăţi nu 

sunt obligate la plata tarifelor pentru utilizare şi acces în zona drumului. 

    (10) Contractul prevăzut la alin. (9) se încheie odată cu eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de 

acces în zona drumului public, cu excepţia cazurilor în care utilizatorul este scutit de plata tarifelor pentru 

amplasarea şi accesul în zona drumului. 

    (11) Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public este valabilă pe toată durata 

existenţei lucrării sau construcţiei, în condiţiile respectării prevederilor alin. (8) şi (9). 

    (12) Utilizarea căilor de acces, a refugiilor auto, a platformelor carosabile sau a altora asemenea, fără 

acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, emise de 

administratorul drumului, este interzisă deţinătorilor obiectivelor deservite de aceste amenajări. 

    (13) În cazul schimbării categoriei funcţionale şi administrativ-teritoriale a unui drum, amplasamentele 

şi căile de acces existente pentru care a fost emisă autorizaţie de amplasare şi/sau de acces la zona drumului 

pentru categoria de drum iniţială, autorizaţia îşi păstrează valabilitatea dacă se respectă prevederile alin. 

(8) şi (9). 

    (14) În cazul schimbării categoriei funcţionale şi administrativ-teritoriale a unui drum, amplasamentele 

şi căile de acces existente pentru care nu a fost emisă autorizaţie de amplasare şi/sau de acces la zona 

drumului pentru categoria de drum iniţială trebuie autorizate în condiţiile respectării prezentei ordonanţe. 

Art.50 Deţinătorii de construcţii, amenajări, căi de acces, instalaţii sau orice alte obiective amplasate în 

zona drumului public sunt obligaţi să execute revizia periodică şi repararea acestora, pentru a asigura 

estetica, protejarea drumului şi siguranţa circulaţiei. Aceştia sunt obligaţi să prezinte documentele solicitate 

în cadrul controalelor efectuate conform prevederilor art. 60. 

-Prevederilor art. 20 (1) lit. b din Legea nr.273/29.06.2006 (actualizată) privind finanţele 

publice locale, modificată și completată, care precizează că: 

Art.20 (1) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele competente si responsabilitati in ceea 

ce priveste finantele publice locale 

b) stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a oricăror 

alte venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate, în condiţiile 

legii; 

-Prevederilor art.2 alin.(3),art.4 alin.(1),art.8 alin.(3) și ale art.28(1) ale OG nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contraventiilor, actualizată, care precizează: 
(3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot stabili şi sancţiona contravenţii în următoarele 

domenii: salubritate; activitatea din pieţe, curăţenia şi igienizarea acestora; întreţinerea parcurilor şi spaţiilor 

verzi, a spaţiilor şi locurilor de joaca pentru copii; amenajarea şi curăţenia spaţiilor din jurul blocurilor de 

locuinţe, precum şi a terenurilor virane; întreţinerea bazelor şi obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; 

întreţinerea străzilor şi trotuarelor, a şcolilor şi altor instituţii de educaţie şi cultura, întreţinerea clădirilor, 

împrejmuirilor şi a altor construcţii; depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor menajere. 

Art.4 (1) Dispozitiile din actele normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventiile intra in vigoare 

in termen de 30 de zile de la data publicarii, iar in cazul hotararilor consiliilor locale sau judetene, punerea in 

aplicare se face si cu respectarea conditiilor prevazute la art. 50 alin. (2) din Legea administratiei publice locale 

nr. 215/2001; 

Art.8(3)  Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice in conformitate cu legislatia in vigoare se 

fac venit integral la bugetul de stat, cu exceptia celor aplicate, potrivit legii, de autoritatile administratiei publice 

locale si amenzilor privind circulatia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale ale 

unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in care contravenientul isi are domiciliul sau sediul, dupa caz. 

Art. 28(1)  Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii 

procesului-verbal, jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, agentul constatator facand 

mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal. 

- Prevederilor art.22 alin.(2) din Legea nr. 203 din 20 iulie 2018 privind măsuri de eficientizare 

a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările și completările ulterioare, care 

precizează că: 



 

Art. 22(2)  De la data intrării în vigoare a prezentei legi, contravenientul poate achita jumătate din 

minimul amenzii prevăzute de lege şi în acele situaţii în care actul normativ de stabilire a contravenţiilor 

nu prevedea expres această posibilitate. 

-Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. 

”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată, care precizează: 
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de şedinţă 

şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale. 

(3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în 

care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă  

a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în 

procesul-verbal al şedinţei. 

Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau emit, 

dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 

 a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 

Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 

administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 

adoptarii, respectiv emiterii 

Art. 243 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 

conditiile legii, urmatoarele atributii: 

  a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv 

ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, 

dupa caz; 

  b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

- Prevederilor art. 129 alin. (1)  și alin. (14) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 

(1)  Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu 

exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale 

sau centrale 

(14) Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu exceptia 

celor date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte atributii stabilite 

prin lege 

- şi poate fi supus spre dezbatere. 
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Nr.114134/23.02.2021 

 

REFERAT 

 

Vă facem cunoscut ca în prezent condițiile de execuție, urmărire, verificare si 

sancționare a lucrărilor și intervențiilor în caz de avarie la reţelele tehnico-edilitare 

amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău, sunt stabilite prin 

urmatoarele hotărâri ale Consiliului Local Bacău: 

- HCL nr. 253/2012 pentru aprobarea „Regulamentului privind condițiile de 

execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și de 

intervenție în caz de avarie la rețele edilitare”; 

- HCL nr. 305/2012 pentru modificarea „Regulamentului privind conditiile de 

execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și de 

intervenție în caz de avarie la rețele edilitare” aprobat prin HCL nr.253/2012 

- HCL nr. 407/2018 de completare a HCL nr. 253/2012 prin care s-a aprobat 

„Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat 

al Municipiului Bacau și de intervenție în caz de avarie la rețele edilitare”. 

Luând în considerare următoarele aspecte aparute de-a lungul timpului , dupa 

aprobarea celor trei hotarari: 

a) lucrările de intervenție pe caz de avarie la rețelele edilitare subterane se 

realizează în prezent într-un flux al documentelor îngreunat și redundant; 

b)  în  urma auditării procedurilor sistemului de management al calitații au 

fost făcute observații referitoare la redactarea structurii „Regulamentului privind 

condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău 

și de intervenție în caz de avarie la rețele edilitare”, care e necesar a fi corectate. 

c) valorile fondului de garanție nu s-au mai reactualizat înca de când au fost 

stabilite și aprobate odată cu Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor 

pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie 

la rețele edilitare , aprobat prin HCL 253/2012 

d) prin Sentința Civilă nr. 136/26.03.2019 pronunțată de Tribunalul Târgu 

Mureș s-a anulat o parte din HCL 253/2012, respectiv capitolele cu referire la stabilirea 

și constituirea taxei de ocupare temporară a domeniului public. 

vă informăm că se impune ca procedura de lucru specificată în regulamentul 

privind conditiile de executie a lucrarilor pe domeniul public sau privat al municipiului 

Bacau si de interventie în caz de avarie la rețele edilitare” aprobat prin HCL nr. 

253/2012  sa fie optimizată astfel încat aceasta să ofere pârghii eficiente de control a 

modului de execuție a lucrărilor de refacere . 

În acest sens conform celor prezentate mai sus propunem emiterea unei hotărâri 

de consiliu local pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Avizelor de 

executie si a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare în regim de urgenţă (avarie) 

la retelele edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacau, 



 

anexa la prezentul referat și abrogarea HCL nr. 253/2012; HCL 305/2012 si HCL nr. 

407/2018 .  
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ROMANIA        Anexa  

JUDETUL BACAU        la Referat nr.114134 din 23.0.2021 

MUNICIPIUL BACAU 

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BACAU 

DIRECTIA DRUMURI PUBLICE 
 

 

 

REGULAMENT 
privind eliberarea Avizelor de executie si a interventiilor în regim de urgenţă la 

retelele edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacau 

 

 

 

 

           CAP. I : Lucrări  care se execută în baza Avizului de execuţie pe domeniul 

public sau privat al Municipiului Bacău la reţelele edilitare. 

 

Art. 1 Avizul de principiu  

1.1 Avizul de principiu pentru lucrări pe domeniul public sau privat al municipiului 

Bacău la rețelele edilitare este documentul emis de către Primaria Municipiului Bacău,  

în care sunt precizate documentele ce trebuie depuse în vederea eliberării Avizului de 

execuție.  

1.2 Avizul de principiu  se solicită de către persoanele fizice sau juridice beneficiare ale 

racordului/branșamentului de utilitate publică.  

1.3 Durata de valabilitate a avizului de principiu este de 12 luni de la data emiterii. 

1.4 Modelul de cerere în vederea eliberării „Avizului de principiu pentru lucrări pe 

domeniul public sau privat al Municipiului Bacău la rețelele edilitare’’ este cel 

prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament 

 

             Art.2.Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public 

sau privat al Municipiului Bacău 

2.1 Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al  

Municipiului Bacău este documentul emis de Primăria Municipiului Bacău ca urmare 

a solicitarii înregistrate din partea societății comerciale în calitate de executant al 

lucrării. 

2.2 Obținerea Avizului de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public 

sau privat al Municipiului Bacău se face în baza unei solicitări, depuse la registratura 

Primăriei Bacău de către executant (persoana juridică) și care va fi însoțită de 

următoarele documente : 

- cerere tip; 

- planul de situație cuprinzand traseul pe care se va executa lucrarea; 

- planul de încadrare în zonă; 

- memoriul general al lucrării; 

- avizele deținatorilor de rețele sau a altor instituții, după caz, pentru lucrări de 

racorduri, branșamente (în copie); 



 

- autorizația de construire pentru lucrări de extindere, reabilitare, modernizare, 

înlocuire reparații rețele edilitare (în copie); 

- dovada achitării taxei de eliberare a avizului de execuție ; 

2.3 Durata de execuție a lucrărilor. 

2.3.1 În cererea tip (Anexa nr. 2 la prezentul regulament)  executantul va declara 

durata de execuție a lucrării care va fi verificată și corectată (dacă este cazul) de către 

reprezentanții Primăriei Bacău, în funcție de condițiile impuse de prezentul regulament.  

2.3.2 Durata de execuție stabilită conform procedurii de la alin. 2.3.1 va fi 

comunicată executantului prin Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe 

domeniul public sau privat al Municipiului Bacău . 

2.3.3 Branșamentele și racordurile vor avea durata de execuție maxim 14 zile 

calendaristice. 

2.3.4 Pentru alte lucrări, în afară de cele menționate la subpunctul 2.3.3, durata 

de execuție poate fi de maxim 30 zile calendaristice și se poate prelungi o singură dată, 

cu condiția ca perioada de prelungire să nu depășeasca jumatate din perioada stabilită 

inițial.  

2.3.5 În situații temeinic justificate perioada de execuție specificată la subpct. 

2.3.4 se va prelungi doar cu acordul emitentului avizului de execuție și în urma unei 

solicitări scrise din partea societății executante. 

2.4 În memoriul lucrării și în planurile de situație se va specifica în clar regimul juridic 

al drumului în care se execută lucrarea. Primăria Municipiului Bacău nu eliberează 

avize de principiu și nici avize de execuție pentru lucrări pe drumuri de acces în 

indiviziune, respectiv care nu aparțin domeniului public al Municipiului Bacău.  

2.5 Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al  

Municipiului Bacău are o valabilitate de 3 luni de zile de la emitere, în interiorul căreia 

executantul este obligat să finalizeze lucrările. 

2.6 Pentru lucrările la care Municipiul Bacău este autoritate contractantă sau acţionar 

unic, valabilitatea Avizului de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul 

public sau privat al Municipiului Bacău este aceeași cu valabilitatea autorizației de 

construire. 

2.7 În cazul în care traseul lucrării cuprinde mai multe străzi, executantul va solicita 

Aviz de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al  

Municipiului Bacău pentru fiecare stradă în parte.  

2.8 Toate lucrările ce presupun traversarea aleelor, străzilor se vor executa prin foraj 

subteran orizontal, excepție fac situațiile când rețelele existente nu permit realizarea 

forajului. Aceste situații se vor discuta punctual cu reprezentanții primariei înainte de 

emiterea avizului de de execuie. 

2.9 Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al  

Municipiului Bacău  va fi eliberat doar dacă documentația depusă este completă, în caz 

contrar aceasta va fi returnata solicitantului. 

2.10 Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al  

Municipiului Bacău nu înlocuiește autorizația de construire care se emite conform 

prevederilor Legii 50/1991, republicată cu modificarile și completările ulterioare.  



 

2.11 Modelul de cerere în vederea eliberării Avizului de execuție a rețelelor edilitare 

executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău este cel prevăzut în 

Anexa nr.2 la prezentul regulament.  

 

Art.3 Comunicarea privind începerea lucrărilor  

3.1 În perioada de valabilitate a Avizului de execuție a rețelelor edilitare executate pe 

domeniul public sau privat al Municipiului Bacău executantul este obligat să depună la 

registratura Primăriei Municipiului Bacău Comunicarea privind începerea execuției 

lucrărilor. Executantul va avea în vedere ca data de începere a lucrărilor declarată în 

Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor să fie cu cel puțin 3 zile mai târziu 

decât data depunerii acesteia. 

3.2 Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor va avea anexată dovada 

achitării fondului de garanție (calculat conform notei de calcul anexate Avizului de 

execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului 

Bacău emis pentru respectiva lucrare). Comunicarea privind începerea execuției 

lucrărilor care nu are anexată dovada achitării fondului de garanție se consideră nulă. 

3.3 Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor va avea declarată ca perioadă 

de execuție, perioada stabilită conform prevederilor de la subpunctul 2.3 și care a fost 

înștiințată executantului prin Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe 

domeniul public sau privat al Municipiului Bacău. 

3.4 Executantul lucrării este obligat să finalizeze lucrările de refacere a suprafețelor 

afectate de execuția rețelei edilitare, în perioada declarată în Comunicarea privind 

începerea execuției lucrărilor. 

3.5 Avizul de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al 

Municipiului Bacău se anuleaza în următoarele situații: 

3.5.1 dacă executantul nu depune comunicarea de începere lucrări în perioada de 

valabilitate a acesteia, 

3.5.2 dacă executantul nu începe lucrarea, pentru care a primit Avizul de execuție 

a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău, în 

perioada declarată în Comunicarea privind începerea execuției lucăarilor  

3.6. Lucrările pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău pentru executarea 

racordurilor, branşamentelor sau extinderilor/înlocuirilor de reţele edilitare se pot 

executa numai dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții : 

- Primăria Municipiului Bacău a emis „Avizul de execuție a rețelelor edilitare 

executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău” 

- există înregistrată la Primăria Municipiului Bacău „Comunicarea privind 

începerea execuției lucrărilor” . 

3.7 Formularul de Comunicare privind începerea lucrărilor este conform modelului 

din Anexa nr.3 la prezentul regulament. 

 

Art.4 Fondul de garanție  

4.1 Date generale despre fondul de garanție 

4.1.1 Pentru a asigura calitatea execuției lucrărilor de refacere este necesară 

constituirea unui fond de garanţie pe numele executantului lucrării, care obligatoriu va 

fi persoană juridică. Calculul fondului de garanție se va face în funcție de dimensiunile 



 

suprafețelor ce vor fi afectate de execuția lucrării și va fi adus la cunostința 

executantului prin Nota de calcul anexată Avizului de execuție a rețelelor edilitare 

executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău. Fondul de garanție se 

achită prin OP sau numerar la casierie, într-un cont pus la dispoziție de Primaria Bacău. 

4.1.2 În situația în care pentru un aviz de execuție a fost constituit fondul de 

garanție însă lucrarea nu s-a mai executat din motive obiective, executantul va solicita 

în scris restituirea acestuia. 

4.1.3 Pentru cazurile menționate la pct. 4.1.2  Primaria Municipiului Bacău va 

restitui în totalitate fondul de garanție, după efectuarea verificarilor in teren de catre 

reprezentantii primariei si a constatarii veridicitatii celor mentionate in solicitare. 

  4.1.4 Nu se constituie fond de garanţie pentru lucrările a căror autoritate 

contractantă este Municipiul Bacău. 

4.1.5 Nu se constituie fond de garantie pentru lucrările de investiții administrate 

de către societățile comerciale al căror acţionar este Municipiul Bacău.  

4.2 Valorile fondului de garanție 

4.2.1 Fondul de garanție pe metru pătrat de suprafață afectată (fg/mp) are valori 

diferite în funcție de categoria terenului (strada amenajată, trotuar amenajat, 

stradă/trotuar neamenajat, spațiu verde) și are următoarele valori : 

 

Lungime sanț 

(ml) 

 

Strada 

amenajată  

(lei/mp) 

Trotuar : 

amenajat 

(lei/mp) 

Stradă/trotuar 

nemenajat  

(lei/mp) 

Spațiu verde 

(lei/mp) 

până în 50 168 140 98 56 

între 51-500 126 98 70 42 

peste 501 84 56 42 28 

 

Prin stradă amenajată se întelege stradă asfaltată sau betonată . 

Prin trotuar amenajat se înțelege trotuar asfaltat, betonat sau placat. 

Prin stradă sau trotuar neamenajat se întelege stradă sau trotuar balastat. 

4.2.2 Pentru fiecare obiectiv ce urmează a se demonta, pentru ca apoi să se 

remonteze, se va reţine suma de 700 lei/bucata (stâlpi, WC-uri ecologice, platforme de 

gunoi, garduri, etc). 

4.3 Calculul fondului de garanţie  

4.3.1 Fondul de garanție se reține în funcţie de categoria terenului, suprafaţa 

afectată de lucrare si se calculeaza după formula : 

FG=fg/mp x suprafata afectata 

unde:  

1. categoria terenului poate fi: 

-stradă amenajată (asfaltată/betonată); 

-trotuar amenajat (asfaltat/betonat/placat); 

-stradă/trotuar neamenajat (balastate); 

-spațiu verde . 

2.suprafața afectată de lucrare se calculeaza în mp. 



 

4.3.2 Valoarea totală a fondului de garanţie pentru întreaga lucrare se calculează 

însumând fondurile de garanție calculate pentru fiecare categorie de teren de pe traseul 

lucrării. 

FG total= FGstrada + FGtrotuar + FGstrada/trotuar neamenajat + FGspatiu verde  

4.3.3 Pentru obiective, fondul de garanție se calculeaza astfel: 

           FG = 700 lei x numar de bucati 

 4.3.4 Suprafeţele de teren ce vor fi afectate de lucrare vor fi declarate pe propria 

răspundere de catre executant în formularul cerere tip (Anexa nr. 2 la prezentul 

regulament). Acestea se vor verifica prin una din metodele:  

- măsuratori pe planurile prezentate în vederea obţinerii avizului de executie 

(spargere); 

- deplasarea în teren a reprezentantului Primăriei însoţit (dacă este necesar) de 

executantul lucrării; 

4.3.5 În urma verificărilor menționate la aliniatul 4.3.4 emitentul Avizului de 

execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului 

Bacău își rezervă dreptul corectarii valorilor declarate de către executant . 

4.4 Deblocarea fondului de garanție pentru buna executie a lucrarii 

4.4.1 Fondul de garanție se va restitui executantului în baza solicitării scrise înaintate 

de către acesta, după cum urmează: 

- 70% din suma reținută se va restitui după încheierea procesului verbal de recepție 

la terminarea lucrărilor de refacere/aducere la starea inițiala a terenului afectat de 

lucrările edilitare, 

- 30% din suma reținută se va restitui după încheierea procesului verbal de recepție 

finală a lucrărilor de refacere/aducere la starea inițială a terenului afectat de lucrările 

edilitare. 

4.4.2 Suma reprezentând 30% din valoarea fondului de garanție constituit, rămane 

la dispoziția Primăriei Bacău pe întreaga perioada de garantie a lucrării, respectiv 36 

luni de la data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

  

Art.5 Refacerea terenului  

5.1 Fișa tehnologică privind refacerea  sistemului  rutier rigid (beton) 

a. Tăierea cu mașina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma 

regulată)  

b. Spargere beton cu utilaje specializate (picon/picamer) 

c. Efectuarea  săpăturii și evacuarea imediată a molozului și pământului rezultat ; 

d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o 

înaltime de până la 20 cm deasupra rețelei montate   

e. Asezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10- 15 cm) până 

când se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al pereților  sanțului ; 

Stratul de balast compactat va avea grosimea variabilă până la 30 cm față de cota 

existentă a carosabilului; 

f. Execuție strat nisip în grosime de min. 2 cm și așternerea hârtiei Kraft; 

g. Execuție îmbrăcăminte din beton de ciment rutier BCR 4,5 în grosime de min. 20 

cm 

h. Colmatare rosturi cu mastic bituminos  



 

5.2 Fișa tehnologică privind refacerea sistemului rutier semirigid (asfalt) 

a. Tăierea cu mașina cu disc diamantat pe conturul suprafeței afectate (forma 

regulată)  

b. Spargere asfalt cu utilaje specializate (picon/picamer) 

c. Efectuarea  săpăturii și evacuarea imediată a molozului și pământului rezultat ; 

d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o 

înalțime de până la 20 cm deasupra rețelei montate   

e. Asezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10 cm- 15 cm) 

până când se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al pereților sanțului ; 

Stratul de balast compactat va avea grosimea variabilă până la 30 cm față de cota 

existentă a carosabilului; 

f. Execuție strat din beton BCR 3,5 grosime de 20 cm; 

g. Îmbracaminte din beton asfaltic BA 16 în grosime de 4 cm  

5.3Fișa tehnologică privind refacerea sistemului rutier semirigid cu mixtura 

stocabila 

(soluție de refacere în anotimpul friguros) 

a. Tăierea cu mașina cu disc diamantat pe conturul suprafeței afectate (forma 

regulată)  

b. Spargere asfalt/beton cu utilaje specializate (picon/picamer) 

c. Efectuarea săpăturii și evacuarea imediata a molozului și pământului rezultat ; 

d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o 

înaltime de pâna la 20 cm deasupra rețelei montate   

e. Așezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10 cm- 15 cm) 

până când se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al pereților sanțului ; 

Stratul de balast compactat va avea grosimea variabilă până la 30 cm față de cota 

existentă a carosabilului; 

f. Execuție strat din beton BCR 3,5 grosime de 20 cm; 

g. Execuție strat de mixtură stocabilă tip (RRD) în grosime de 4 cm; 

5.4 Fisa tehnologica privind refacerea trotuarelor placate   

a. Scoaterea pavelelor de pe traseul conductei, fără a fi deteriorate; 

b. Efectuarea  sapaturii si evacuarea imediata a molozului si pământului rezultat ; 

c. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o 

înaltime de până la 20 cm deasupra rețelei montate ( după amplasarea rețelei)  

d. Asezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 20 cm - 30 cm) 

până când se ajunge la un grad de compactare apropiat de cel al pereților sanțului ; 

e. Stratul de balast compactat va avea grosimea de minim 30 cm . 

f. Așezarea stratului de nisip în grosime de 10 cm; 

g. Montare pavele conform modelului existent. 

h. Umplerea rosturilor cu nisip și îndepărtarea surplusului . 

5.5 Fisa tehnologica privind refacerea infrastructurii rutiere pe strazile 

nemodernizate (in afara celor de la pct 5.1,5.2,5.3 ) 

a. Efectuarea săpăturii și evacuarea imediată a materialului rezultat ; 

b. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o 

înăltime de până la 20 cm deasupra rețelei montate ( după amplasarea rețelei) ș 



 

c. Asezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10 cm - 15 cm) 

până când se ajunge la un grad de compactare apropiat de cel al pereților sanțului ; 

d. Stratul de balast compactat va avea grosimea de minim 50 cm . 

 

5.6 Refacerea spațiului verde. 

Pentru lucrările la rețele edilitare care se execută pe spații verzi, executantul se 

va îngriji  de următoarele aspecte:  

d) se va realiza umplutura cu pământ, compactată corespunzator; 

e)  vor fi îndepărtate pietrele, bolovanii și deșeurile rezultate în urma execuției 

lucrărilor; 

f) terenul să fie greblat, îndreptat și însămânțat cu gazon. 

 

Art.6 Condiţiile de execuţie a lucrărilor  

6.1. Suprafeţele de drum asfaltate sau betonate trotuarele asfaltate, betonate sau pavate 

precum și zona de spațiu verde ce au fost afectate de lucrare se vor readuce obligatoriu 

la starea inițială de către societățile executante, în perioada declarată în Comunicarea 

privind începerea execuției lucrărilor. 

6.2 Se vor respecta cu stricteţe fişele tehnologice privind refacerea sistemului rutier 

specificate la Cap. I, art.5 

6.3 Pentru lucrări pe strazi și/sau trotuare, betonate și/sau asfaltate se vor utiliza în mod 

obligatoriu utilaje de tăiere a asfaltului sau betonului. Asfaltul şi/sau betonul se va tăia 

pe toată grosimea lui.  

6.4 Pentru rețelele care se amplaseaza longitudinal față de axul drumului, este 

obligatorie refacerea carosabilului pe toată lațimea benzii de circulație ce a fost afectată 

de lucrările de săpătură, inclusiv a marcajelor afectate. Pentru aceste lucrări de refacere 

executantul va prezenta un contract încheiat cu o societate specializată în lucrari de 

asfaltare. Contractul menționat anterior va avea precizată perioadă de garanție asigurată 

de asfaltator iar această perioadă va fi corelată cu condițiile prezentului regulament.  

6.5 Pentru rețelele care se amplaseaza transversal față de axul drumului refacerea străzii 

se va face astfel: față de fiecare margine exterioară a sanțului cu înca 0,5 m, în forme 

geometrice regulate. 

6.6 La străzile aflate în perioada de garanție, refacerea suprafețelor afectate de lucrările 

executate la rețelele edilitare se va realiza cu societatea care a asfaltat strada.  

6.7 Toate suprafețele betonate/asfaltate ale străzilor modernizate se vor subtraversa prin 

foraj orizontal.  

6.8 Executantul va respecta traseul specificat în documentaţia tehnică depusă pentru 

obținerea Avizului de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau 

privat al Municipiului Bacău 

6.9 La sfârșitul fiecarei zile de lucru se va evacua pământul şi celelalte resturi rezultate 

în urma săpăturilor efectuate peste zi. 

6.10 Executantul se va îngriji să aibă în derulare, pe întreaga durata de execuție a 

lucrărilor, un contract încheiat cu un operator autorizat în colectarea deșeurilor, care să 

transporte pământul și deșeurile rezultate. 



 

6.11 Executantul are obligația de a asigura curațenia în zona de execuție a lucrărilor și 

de a lua măsuri ca mijloacele de transport auto să nu murdarească partea carosabilă a 

drumului public. 

6.12 Nu este permisă depozitarea pe partea carosabilă și nici utilizarea la refacere a 

molozului și pământului rezultat din săpătură. 

6.13 În situaţia descoperirii unor edificii arheologice sau a altor reţele edilitare de care 

nu s-a avut cunoştinţă la momentul eliberării autorizaţiei, lucrările se vor opri imediat 

şi vor fi anunţaţi factorii responsabili (Direcția Județeana pentru Cultura, Primăria 

Municipiului Bacău, proprietarul reţelelor). 

6.14. Pentru lucrări care se execută în suprafața carosabilă sau care necesită blocarea 

sau ştrangularea circulaţiei pe strada unde se lucrează se va obţine avizul Poliţiei 

Rutiere. 

6.15 Toate lucrările de inlocuire, modernizare, extindere ale rețelelor edilitare, inclusiv 

refacerile suprafețelor afectate, se vor executa în conformitate cu normele în vigoare și 

în prezența unui diriginte de șantier , reprezentant al beneficiarului lucrării.  

6.16 Pe perioada timpului rece (temperaturi negative) nu se acceptă executarea de 

lucrări pe domeniul public la rețelele edilitare întrucat nu se poate asigura o refacere de 

calitate a suprafetelor de teren afectate de lucrare. Prin exceptie se pot aproba anumite 

lucrări de înlocuire sau reparare a unor rețele edilitare care prin menținerea lor în 

funcțiune ar periclita alimentarea cu utilități sau siguranța cetățenilor.  

6.17 Executantul va lua măsuri pentru securitatea pietonilor şi autovehiculelor care 

circulă în zona lucrărilor, folosind indicatoarele de circulaţie şi mijloacele de 

semnalizare legale adecvate pentru timp de zi şi de noapte precum şi panouri indicatoare 

dreptunghiulare cu denumirea firmei executante care să poată fi observate uşor din 

ambele sensuri de circulaţie. 

6.18 Executantul este obligat să solicite asistenţă tehnică de la toţi deţinătorii reţelelor 

tehnico-edilitare din zona lucrărilor si pe tot parcursul acestora. 

6.19 Executantul lucrarii pentru realizarea carora a solicitat Avizul de execuție a 

rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău, are 

obligația de a asigura acoperirea rețelelor și realizarea umpluturilor în straturi succesive 

prin compactarea fiecarui strat în parte. 

6.20 Executantul lucrării are obligația de a asigura, delimita și îngrădi zona de lucru 

prin utilizarea de piloți și garduri mobile. 

 

Art.7 Recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală  

7.1 Perioada de garanție a lucrărilor de refacere  

7.1.1 Perioada de garanție a lucrarilor de refacere ca urmare a realizării de lucrări la 

rețele edilitare pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău se stabilește ca fiind 

36 luni de la data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

7.2 Recepția la terminarea lucrărilor  

7.2.1 Recepţia la terminarea lucrărilor se face de către o comisie numită prin Dispoziție 

de către Primarul Municipiului Bacău. 

7.2.2 Pentru recepția la terminarea lucrărilor, convocarea comisiei de recepţie se face 

în functie de perioada de executie declarata de către executanți în Comunicările privind 

începerea execuției lucrărilor. 



 

7.2.3 La sfârșitul perioadei de execuție a lucrărilor dar înainte de recepția la terminarea 

lucrărilor, executantul va depune la emitentul Avizului de execuție a rețelelor edilitare 

executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău certificatele de calitate 

a materialelor, iar pentru lucrările care au afectat stăzile amenajate (asfaltate, betonate) 

buletinul de încercare privind gradul de compactare.  

7.2.4 După expirarea perioadei de execuție declarată de executant în Comunicarea 

privind începerea execuției lucrărilor, se va efectua o prerecepție de către membrii 

comisiei de recepție desemnați cu verificarea calității lucrărilor de refacere.  

7.2.5 Dacă la prerecepție s-a constatat că nu sunt respectate condițiile de realizare a 

lucrarilor de refacere din prezentul regulament, reprezentantul Politiei Locale desemnat 

prin dispozitie de primar în comisia de recepție, va aplica sancțiunile contraventionale 

specifice prezentului regulament, cu înștiintarea executantului asupra măsurilor ce 

trebuiesc luate și va urmări ducerea la îndeplinire a acestora. 

7.2.6 Pentru situațiile prezentate la subpunctul 7.2.5 executantul are obligația de a lua 

măsurile adecvate de aducere la starea inițială a suprafețelor afectate de lucrare și apoi 

de a solicita în scris întrunirea din nou a comisiei de recepție. În această fază comisia 

va fi însoțită obligatoriu de către un reprezentant al societății executante. Deblocarea 

fondului de garanție în cuantum de 70% din valoarea constituită se va face numai după 

admiterea recepției la terminarea lucrărilor. 

7.3 Recepția finală a lucrărilor 

7.3.1 Recepţia la terminarea lucrărilor se face de către o comisie numită prin Dispoziție 

de către Primarul Municipiului Bacău. 

7.3.2 Recepția finală a lucrărilor se face la expirarea termenului de garanție de la pct.7.1 

și ca urmare a unei solicitări scrise din partea executantului. Solicitarea va cuprinde 

următoarele informații:  

- denumirea lucrării, numărul avizului de execuție, adresa lucrării, contul 

executantului în care se va vira fondul de garanție deblocat ca urmare a admiterii 

recepției finale. 

7.3.3 În urma înștiințarii de la subpunctul 7.3.2 comisia de recepție însoțită de un 

reprezentant al executantului va verifica în teren lucrarea. 

7.3.4 În situația în care comisia de recepție refuză admiterea recepției finale din motive 

imputabile executantului, acesta are obligația ca în termenul stabilit de emitentul 

Avizului de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat al 

Municipiului Bacău să ia măsurile adecvate de aducere la starea inițiala a suprafețelor 

afectate de lucrare și apoi de a convoca în scris întrunirea din nou a comisiei de recepție. 

În această fază comisia va fi însoțită obligatoriu de către un reprezentant al societății 

executante  

7.3.5 Deblocarea fondului de garanție în cuantum de 30% din valoarea fondului 

constituit se va face numai după admiterea recepției finale. 

7.4 Condiții pentru perioada de garanție a lucrărilor 

7.4.1 Dacă pe parcursul perioadei de garanţie, în urma verificărilor efectuate în teren, 

se constată că suprafeţele afectate de lucrare sunt degradate, Poliția Locală va soma 

executantul ca în termen de 5 zile lucratoare de la primirea somaţiei să aducă terenul la 

starea inițială. 

 



 

Art. 8 Deblocare și utilizare a fondului de garanţie de către Primaria Bacău 

8.1 a) se blocheză și nu se restituie fondul de garanţie în cuantum de 70%, la terminarea 

lucrărilor, dacă societatea executantă nu a finalizat lucrările în termenul de execuție 

specificat în Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor si pentru care a 

solicitat Aviz de execuție a rețelelor edilitare executate pe domeniul public sau privat 

al Municipiului Bacău ; 

b) se blocheză și nu se restituie fondul de garanţie în cuantum de 30%, dacă 

societatea executantă nu a dus la îndeplinire masurile în termenul și condițiile prevăzute 

la subpunctul 7.4.1, pentru lucrările aflate în perioada de garanție; 

d) se blocheză și nu se restituie fondul de garanţie în cuantum de 30%, dacă 

societatea executantă nu a luat masurile de refacere in termenul stabilit ca urmare a 

verificărilor efectuate în cadrul recepției finale de către comisia de recepție. 

8.2 Pentru situațiile de la pct. 8.1, Primăria va demara procedura de refacere a lucrărilor 

nefinalizate din fondul de garanție rămas la dispoziție pentru lucrarea în cauză.  

8.3 Deblocarea fondului de garanție (rămas la dispoziție în vederea utilizării lui pentru 

refacerea lucrărilor necorespunzatoare) se face de către Primarie în baza Notei de 

constatare efectuate la fața locului de către comisia de recepție, urmată de o evaluare a  

lucrărilor și refacerea cu o firmă de specialitate. Un exemplar din situaţia de lucrări se 

va transmite şi executantului inițial al lucrării. 

 

CAP. II : Execuţia lucrărilor de interventie în regim de urgenţă la reţelele 

edilitare pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău 

 

Art. 9 În cazul unor defecţiuni accidentale (avarii) la reţelele edilitare, 

deţinătorii acestora au obligaţia de a anunța Primaria Bacău începerea lucrărilor 

aferente reparațiilor reţelelor edilitare în regim de urgenţă (avarie). 

 

Art. 10 În vederea intervenţiei pe domeniul public sau privat al Municipiului 

Bacău solicitantul va depune la registratura Primariei, documentaţia tehnică specifică 

pentru lucrarea respectivă si care va conţine: 

10.1 Cererea în care se vor specifica: 

- adresa pentru care se solicită intervenţia; 

- zona afectată de lucrări (carosabil, trotuar, alee, parcare, spaţiu verde); 

- caracteristicile zonei (asfalt, beton, balast, pământ, dale, plăci); 

- suprafaţa estimată a fi afectată (în mp); 

- număr de copaci afectaţi (daca este cazul), pentru care solicitantul avizului va 

solicita aprobarea Direcţiei Salubrizare, Agrement, Parcuri; 

- data finalizării lucrărilor (privind aducerea la starea iniţială a zonelor afectate); 

- responsabilul lucrării din partea deţinătorului de reţele, cu specificarea datelor de 

identificare ale acestuia (adresa de domiciliu, cartea de identitate, nr. de telefon); 

Modelul de cerere este conform Anexei nr. 4 la prezentul regulament. 

 

10.2 Planul de situaţie cu specificarea exactă a locului unde se intervine; 

 

10.3 Contractul/ comanda cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt 



 

şi a marcajelor si a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeti de protectie, 

indicatoare de circulatie, etc.). 

 

Art. 11 Refacerile terenului afectat de intervenţiile la avarii pentru lucrările pe 

domeniul public şi privat al municipiului Bacău executate la reţelele tehnico-edilitare 

se vor finaliza în 7 zile, cu drept de prelungire motivat temeinic. 

 

Art. 12  Condiţiile de intervenţie (spargere) pe domeniul public sau privat al 

municipiului Bacau in situaţie de avarie la reţelele edilitare: 

- Executantul va demara intervenţia in situaţie de avarie la reţelele edilitare in baza 

solicitării făcute către Municipiul Bacău, utilizând baza tehnico-materiala completa 

pe care trebuie sa o deţină. 

- Pentru lucrări in carosabil sau alei betonate se vor utiliza în mod obligatoriu 

utilaje de tăiere a asfaltului sau betonului. Asfaltul şi/ sau betonul se vor tăia pe toată 

grosimea lui. 

- Locul de intervenţie a lucrărilor va fi marcat cat mai precis pe planul de situaţie 

prezentat la Direcţia Drumuri Publice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău. 

- Executantul va lua măsuri pentru securitatea pietonilor şi autovehiculelor care 

circulă în zona lucrărilor, folosind indicatoarele de circulaţie şi mijloacele de 

semnalizare legale adecvate pentru timp de zi şi de noapte precum şi panouri indicatoare 

dreptunghiulare cu denumirea firmei executante care să poată fi observate uşor din 

ambele sensuri de circulaţie. 

- Pământul şi celelalte resturi rezultate în urma săpăturii vor fi evacuate din zona 

lucrărilor în locuri stabilite de Primăria Municipiului Bacău refacerea ulterioară 

efectuându-se cu materiale corespunzătoare. 

- Executantul este obligat să solicite asistenţă tehnică de la toţi deţinătorii reţelelor 

edilitare din zona lucrărilor si pe tot parcursul acestora. 

- În situaţia descoperirii unor edificii arheologice sau a altor reţele edilitare de care 

nu s-a avut cunoştinţă la momentul eliberării acordului de intervenţie, lucrările se vor 

opri imediat şi vor fi anunţaţi factorii responsabili (Primăria municipiului Bacău şi 

proprietarul reţelelor sau edificiilor respective). 

- Pentru lucrări care necesită blocarea sau ştrangularea circulaţiei pe strada unde 

se lucrează, se va obţine avizul Poliţiei Rutiere. 

 

Art. 13 Refacerea terenului afectat in urma intervenţiilor in situaţie de 

avarie 

13.1 Refacerea suprafeţelor de teren asfaltate sau betonate precum şi a 

trotuarelor asfaltate,betonate sau pavate afectate in urma intervenţiilor pe situaţie de 

avarie se va realiza obligatoriu de către societăţi atestate tehnic pentru lucrări de 

intreţinere, reparaţii drumuri şi construcţii aferente lor inclusiv reparaţii străzi în cadrul 

consiliilor judeţene, locale şi municipiilor şi care să deţină certificat (valabil) de atestare 

tehnică eliberat de Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România. 

13.2 Detinatorul retelei care se afla in situatia de avarie va lua masuri astfel incat 

sa se evite ramanerea peste noapte a sapaturilor deschise. 

 



 

Art.14 Se vor respecta cu stricteţe fişele tehnologice privind refacerea sistemului 

rutier puse la dispoziţia executantului odată cu acordul de intervenţie si care sunt 

speificate la Cap.5 in prezentul regulament. 

 

      CAPITOLUL III . Atributiile comisiei de recepţie privind respectarea 

prevederilor legale si a prezentei hotarari pentru lucrările executate pe domeniul 

public sau privat al Municipiului Bacau la rețelele edilitare 

 

         Art. 15. Verficarea modului în care executantul lucrării respectă prevederile 

prezentului Regulament se efectueaza de către împuterniciți ai Primarului municipiului 

Bacău și Poliția Locală a Municipiului Bacău, prin personalul împuternicit, care are 

următoarele atribuții: 

 

d)  verifică existența avizului de execuție, a celoralte documente necesare 

execuției lucrării, precum și dacă solicitarea de intervenție în regim de urgenţă 

la reţelele edilitare este înregistrată la registratura UAT Bacău; 

e) verifică dacă executarea lucrărilor se încadreaza în durata de execuție 

comunicată executantului prin Avizul de execuție a rețelelor edilitare 

executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău  

f) constată și aplică sancțiuni contraventionale, cu privire la neîndeplinirea de 

către executant a prevederile prezentului Regulament. 

 

Comisia de recepţie va ȋntocmi un Procesul verbal de recepţie, ȋn care se va consemna 

modul de ȋndeplinire a lucrările aferente reţelelor edilitare pentru care a fost emis aviz 

de execuţie. 

  
       Art. 16 Abateri și încalcari ale prevederilor legale și a prezentei Hotărâri ce 

țin de lucrări pe domeniul public și privat al municipiului Bacău  la rețelele 

edilitare 

16.1 Constituie contravenţii conform prevederilor Ordonantei nr. 2 din 12 iulie 

2001 (*actualizată*) privind regimul juridic al contravenţiilor și se sancționeaza cu 

amenda:  

a) între 500 lei și 2.500 lei: 

 - faptele prevazute la articolele: Art.2 pct 2.5, Art. 3 pct.3.4, Art.3 pct. 3.6, 

Art.9; 

b) 1.500 lei și 2.500 lei: 

 - faptele prevazute la articolele Art.6 pct 6.1, Art.6 pct.6.2, Art.6 pct 6.3, 

Art. 6 pct 6.4, Art.6 pct. 6.5, Art. 6 pct. 6.7, Art.6 pct. 6.9, Art.6 pct. 6.10, Art.6 pct. 

6.11, Art.6 pct. 6.12, Art.6 pct. 6.16, Art.6 pct. 6.17, Art.6 pct. 6.19 , Art.6 pct. 6.20  

c) 2.000 lei și 2.500 lei: 

 - faptele prevazute la articolele Art.7 subpct 7.2.3, Art. 7 subpct.7.2.5, 

Art.7 subpct. 7.4.1, Art. 11. 

 16.2 Pentru neîndeplinirea de către executant a obligațiilor prevazute  la Art. 6  

pct. 6.1, Art.6  pct.6.2 si Art.6 pct. 6.3 comisia desemnată pentru recepția lucrării va 



 

stabili un termen de remediere (maxim 7 zile), urmând ca la împlinirea acestuia, dacă 

situația nu este remediată să se aplice sancțiuni  contraventionale.  

  

      Art.17 Constatarea și aplicarea contravențiilor; 

       3.1 Contravenția se constată și se sancționeaza printr-un proces-verbal, Anexa 

nr. 5 la prezentul regulament, încheiat de către Primarul Municipiului Bacău sau 

împuterniciții acestuia, stabiliți prin dispoziție. 

      3.2 Aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute în prezentul 

Regulament se completeaza cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 

2/12.07.2001, cu modificarile și completările ulterioare. 

        3.3 Sumele provenite din amenzile aplicate în temeiul prezentului regulament, 

se fac venit integral la bugetul local. 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV    DIRECTOR EXECUTIV 

   FLORIN MATEUTA          LUCIAN IFTENE 

 

 

 

 

 

 
DSIVA8/2ex  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

         Anexa nr.1  

la Regulament 

Catre, 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU, 

Subsemnatul(a)……………………………………………………….. 

domiciliat in ………………… str……………………nr……….sc…..ap... 

reprezentant legal al  SC….……………………………………………….. 

cu sediul in ………………….. str………...…………….nr….….sc….ap… 

rog să-mi eliberati Avizul de principiu pentru racordarea la rețeaua de 

utilitate publica de .................................................................... la adresa 

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

Atasez urmatoarele documente: 

- Avizul tehnic de racordare emis de administratorul retelei la care se 

doreste bransarea, in copie  

- Plan de situatie 1 exemplar  

- Plan de incadrare in zona 1exemplar 

- Act de identitate (in copie)/CUI societate 

Data          Semnătura 

 

pentru contact :   telefon nr. …………………………….. 

adresa de mail………………………….. 

____________________________________________________________ 

Director Executiv 

Florin Antonel Mateuta 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             Anexa nr. 2 

                          la Regulament 
Catre, 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU 

   Subsemnatul ….………………………… domiciliat in ………..……………… 

strada………………………….., nr…  scara…  apartament…    judet…..………, in 

calitate de executant, va rugam sa emiteti avizul de executie a retelelor edilitare pe 

domeniul public si privat al municipiului Bacau, in vederea realizarii lucrarii 

………………………………………………..………………………………….…pe 

strada ………………………………… numarul……….. 

 Executant: SC….……………………………………………...cu sediul in 

…………..……..., strada…………………….……….., numarul……, scara……, 

apt……, judetul……………….….. telefon……………..…………. numarul de 

inmatriculare R.C………….……….., codul unic de 

inregistrare(CUI)…………..…………cont 

nr…………………………………………deschis la………………………reprezentat 

de dl…………………………………………  

 Responsabil de lucrare ……………………………………………..indentificat 

cu BI/CI seria……,nr…………..., codul numeric 

personal……………..………………, domiciliat in 

…………………..,strada……………………….,numarul…….,scara…, 

apartament….., judetul………….telefon mobil…………………... 

 Beneficiar ....………………………………………….….…… cu domiciliul/ 

sediul in……............  ....strada…………………….….,numarul…..,scara….., apt……, 

judetul ………...........,(reprezentata de ………………..(nume si prenume), indentificat 

cu BI/CI seria......numarul..…., cod numeric personal nr…………………………..…., 

cu domiciliul in………………...., strada………………………………….…., 

numarul……, scara… apt…..….,telefon……………….. 

In calitate de executant declar pe propria raspundere urmatoarele : 

1. lucrarea are urmatoarele dimensiuni:  

-strada carosabila  asfaltata/betonata; lungime ……….. latime………… 

-trotuar asfaltat/betonat/pavat : lungime …………… latime………… 

-strada/trotuar neamenajat: lungime …………. latime……….. 

-spatiu verde : lungime………….. latime………… 

2. durata de executie ….....zile (inclusiv refacerea suprafetelor afectate de lucrare. 

 Anexam documentatia specifica pentru emiterea autorizatiei de executie si taxa de verificare 

documentatie si emitere aviz de executie  in valoare de _____ lei achitata in contul  

_______________________________________ 

NUME PRENUME/ SEMNATURA 
Adresa de mail pentru corespondenta :………………………………………………….. 

 

Director Executiv  

Florin Antonel Mateut 



 
 

 

           Anexa nr.3 

                  la Regulament 

 

Către, 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU 

 

COMUNICARE  

privind începerea execuţiei lucrărilor 

 

 

SC _____________________________________________ 

cu sediul în judeţul ___________, localitatea_________________, 

str.___________________nr______ sc.___ ap.___ e-mail 

______________________________,  

in calitate de titular al Avizului de executie a retelelor edilitare executate pe domeniul 

public si privat al Municipiului Bacau nr. ________________ pentru lucrarea 

_____________________________________________________________________

__________________________la adresa____________________________________ 

aduc la cunoştinţă ca lucrarilor se vor executa, inclusiv aducerea la starae initiala a 

suprafetelor afectate de lucrare, in perioada: 

 

de la data _________________  pana la data ___________________ 

 

 

Anexez prezentei dovada achitării fondului de garantie (in copie)  in valoare 

de_________ lei Contul pentru deblocarea fondului de garantie _ este 

__________________________________deschis la _________________________ 

 

Nume prenume/semnatura 

 

Data: ___________ 

 

Prezenta comunicare se va depune la registratura primariei cu 3 zile lucratoare inainte 

de inceperea lucrarilor. 

____________________________________________________________________ 

Director Executiv  

Florin Antonel Mateuta  
 

 

 

 



 
 

           Anexa nr. 4  

Antet         la Regulament nr.___________ 

 

 

                           CATRE 

                  Primaria  Municipiului Bacau, 

                                          Calea  Marasesti nr.6, fax 0234.588.757 

 

         Va rugam sa ne dati acordul pentru interventia pe domeniul public in vederea 

executarii………………………………………la reteaua de …………………….pe 

strada ….…………………….…, numarul….,scara…….., zona afectata (parcare, 

spatiu verde, trotuar sau carosabil)……………………………. 

 Durata lucrarilor (inclusiv refacerea suprafetelor de teren afectate de lucrare) este 

incepand cu data de ……. …………….pana la data de………………… 

  Executantul privind refacerea suprafetelor de teren afectate de lucrare este 

SC….…………………………………..,cu sediul in ..…………, strada……………, 

numarul…., scara…...apartamentul….. judetul… …….,telefon…………,numarul de 

inmatriculare.R.C…………………………..,(CUI)……………….cont.bancar.………

……………………… deschis la banca………………., reprezentata de 

Director………………………... (nume si prenume). 

 Responansabil de lucrare este domnul…………………(nume si prenume) 

indentificat cu BI/CI seria…….,nr……………….,CNP …………………, domiciliat 

in …………….strada………………, numarul…,scara…,apartament…,  

judetul…………..telefon mobil……………………… 

 Beneficiarul lucrarii este SC ..…………………………………. cu sediul 

in……….,strada………………….,numarul……,scara…..apartament…,judetul……..r

eprezentata de Director …………………...(nume si prenume), telefon…………… 

        Acordul pe care il primim tine loc de aviz de executie pentru lucrari pe domeniul 

public sau privat al Primariei la retelele edilitare ,cu obligatia noastra de a respecta in 

totalitate  conditiile prevazute in cazul autorizatiei aprobate prin HCL 

nr.____________.  

        In situatia nerespectarii conditiilor de executie a lucrarilor (conform fiselor 

tehnologice primite de la Primaria Bacau) sau pentru executarea lucrarilor fara avizul 

Primariei Bacau, ne obligam sa suportam sanctiunile contraventionale(solidar cu 

executantul) in conformitate cu OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor publice 

(modificata si reactualizata), precum si cu prevederile HCL nr.__________ privind 

lucrarile  pe domeniul public sau privat al Primariei mun. Bacau la retelele edilitare,

 Anexam planul de situatie pe care este marcat locul de interventie, vizat de 

conducerea institutiei noastre. 

 

Director 

____________________________________________________________________ 

Director Executiv 

Florin Antonel Mateuta 

 



 

 
MUNICIPIUL BACAU         Anexa nr. 5 
POLITIA  LOCALA A MUNICIPIULUI BACAU                          la Regulament 
Operator de date cu caracter personal 3338 

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE SI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIEI 

Seria:         nr.     

 
 Încheiat astazi: ziua |__|__| luna |__|__| anul |__|__|__|__| ora |__|__| locul  _____________________________________________ 
Agent constatator___________________________________, avand functia de __________________________________________ 
în cadrul ______________________________________________ în calitate de împuternicit al Primarului Municipiului Bacău in temeiul 
Dispoziţiei nr. __________din _______________, am constatat că: 
PERSOANA FIZICA _________________________________________________, C.N.P. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__│ 
domiciliat(ă) în _______________________________str._______________________________  nr._____bl.____,sc_____,ap_____,  
jud/sector __________________, legitimat cu ______, seria │__│__│, nr. |__|__|__ |__|__│__│emis(ă) de _____________________ 
PERSOANA JURIDICĂ ____________________________________________________, cu sediul in ________________________  
str. ___________________________________, nr.______________, jud/sector_____________  CUI |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
nr. de înregistrare la Oficiul Registrului   Comerţului________________ reprezentată prin________________________________, 
C.N.P. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__│   legitimat cu ____, seria│__│__│, nr. |__|__|__ |__|__│__│  având calitatea 
de_________________________________________________  
În ziua |__|__| luna |__|__| anul |__|__|__ |__|ora |__|__│locul _________________________________________________________  
a savârsit urmatoarele:   
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
Fapta savârsita este prevazuta de:  
   art. ____ __ alin._______pct.______lit.______  din ______________ _________________________________________________ 
   art. ____ __ alin._______pct.______lit.______  din ______________ ________________________________________________ 
  sanctionata de  
   art. ____ __ alin._______pct.______lit.______  din ______________ _________________________________________________ 
   art. ____ __ alin._______pct.______lit.______  din ______________ _________________________________________________ 
    
Cu amenda: de la _________________________lei pana la________ ________________ lei.   
                     de la _________________________lei pana la________ ________________ lei 
Stabilesc:                                                                                                                                                                                                             
|___| AVERTISMENT/ |___| AMENDA, în suma de:________ ___lei adica (__________________________________________)                                                                  
                                                                                   ___________lei adica (__________________________________________)        
                                                                    Total lei: __________________(____________________________________________)                                                        
  Prezentul proces-verbal constituie înştiinţare de plată. În termen de 15 zile de la comunicare acesta devine titlu executoriu. În caz de 
neachitare a amenzii la termenul stabilit, se va trece la executarea silită, conform prevederilor legale în vigoare.        
Contravenientul poate achita în cel mult 15 zile de la data comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din 
minimul amenzii prevazute de lege, adica suma de _____________________ lei in contul Municipiului Bacau, cod IBAN 
RO33TREZ06121A350102XXXX,  CF 4278337,  iar documentul de plată  va fi  transmis, in termen (15 zile),  instituţiei din care face 
parte agentul constatator, prin Posta Romana, la adresa din str. I.L. Caragiale, nr. 2, Bacau, jud. Bacau sau prin email la adresa 
office@politialocalabc.ro.      
 În baza art. ______________________________din __________________________ dispun următoarele sancţiuni complementare: 
1. ________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 2. Confiscarea/ridicarea în vederea confiscării a bunurilor/sumei de ________ lei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezentul proces-verbal, aparţinând _______________________________________, C.N.P|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
domiciliat(ă) în ___________________, str._____________ _______________, nr. ___, bl.___, sc.___, ap.____, jud/sector _____, 
legitimat cu ____, seria |__|__|, nr. |__|__|__|__|__|__│emis(ă) de ____________, care vor fi depuse la________________________                                                  
ALTE  MENŢIUNI, inclusiv obiecţiunile făcute de contravenient cu privire la conţinutul prezentului proces-verbal: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
Contravenientul │_│nu  este de fata/|__| refuza / |__| nu poate / sa semneze procesul-verbal. 
Martor _______________________________________________________________,CNP|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_│_│ 
Motivul lipsei martorului 
__________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                    
Contravienentul poate face plangere impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei in termen de 15 zile de la data 
inmanarii/comunicarii, la Judecatoria Bacau. 

Director Executiv 

Florin Antonel Mateuta 

 

 

 

 
Agent constatator, 

 
Martor,  

Contravenient, 
Am luat la cunostinta, 
Am primit copia procesului verbal. 

mailto:office@politialocalabc.ro


 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU  

DIRECȚIA DRUMURI PUBLICE 

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 118693/11.03.2021 

 

 

 

 

 

                        NOTĂ FUNDAMENTARE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea 

Avizelor de execuție și a  lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim 

de urgență ( avarie) la rețelele edilitare executate pe domeniul public sau privat 

al Municipiului Bacău  

 

  

 Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile O.U.G nr. 

57/2019 Codul Administrativ și ale Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare. 

 Astfel, prin Regulamentul supus aprobării, se are în vedere stabilirea unui cadru 

legal care să ofere o procedură de lucru adaptată perioadei actuale, în ceea ce privește 

execuția lucrărilor și intervențiilor în caz de avarie la rețelele tehnico-edilitare 

amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău. 

 Competența aprobării prezentului proiect de hotărâre aparține Consiliului local, 

în art. 129 alin. (2) lit.”d” şi alin.(7) lit.”n” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ, modificată și completată. 

 

 

 

 

                           DIRECTOR EXECUTIV, 

                    FLORIN ANTONEL MATEUȚĂ 

 

 

 

                DIRECTOR EXECUTIV 

              LUCIAN IFTENE 
 

 

 

 

 



 

MUNICIPIUL BACĂU 

DIRECȚIA DRUMURI PUBLICE  

NR.   118697/11.03.2021                                                              SE APROBĂ 

        LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

                                                          STUDIU DE IMPACT 

  
Secţiunea a 3-a 

Impactul financiar asupra bugetului local 

      Prin proiectul supus dezbaterii, nu vor exista modificări din punct de vedere financiar 

ale bugetului local, fondurile de garanție constituite vor impacta conturile primăriei doar 

prin rulajul realizat din constituirea si deblocarea acestuia. 

 

 

Secţiunea 1 

Motivul emiterii actului normativ 

 
      Aprobarea acestui proiect de act normativ este determinată atât de necesitatea 

îmbunătățirii structurii Regulamentului privind eliberarea Avizelor de execuție și a  

lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență ( avarie) la rețelele 

edilitare executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău cât și de stabilirea 

unei proceduri de lucru care să elimine un flux al documentelor îngreunat. 

 

Secţiunea a 2- a 

Impactul economico - social al proiectului de act normativ 

   Prin actualizarea Regulamentului privind eliberarea Avizelor de execuție și a  lucrărilor 

aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență ( avarie) la rețelele edilitare 

executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău, se pun in valoare 

actualizările de ordin legislativ precum respectarea Legii nr 52/2003 privind transparența in 

admnistrația publică locală. 

 



 

Secţiunea a 4-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

      Proiectul propus va defini și contura in deplină conexiune cu legislatia in vigoare, 

procedura de lucru privind lucrările de execuție și intervenții în caz de avarie la rețelele 

tehnico-edilitare, executate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău. 

 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra mediului 

 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 6-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului 

de act normativ 
       Se vor respecta prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, respectiv consultarea publică , prin intermediul : 

-site-ului Municipiului Bacău 

-anunțului publicat în mass-media locală; 

-afișajul la sediul propriu. 

 

Secţiunea a 7-a 

Măsuri de implementare 

 După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis Direcției Drumuri Publice 

și Poliției Locale Bacău spre luare la cunoștință și punere în aplicare. 
 

         Având în vedere aspectele  menționate anterior am elaborat prezentul proiect de hotărâre 

pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Avizelor de execuție și a  lucrărilor 

aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență ( avarie) la rețelele edilitare executate 

pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău. 

 Prezentul Studiu de Impact s-a intocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.52/ 

2003 privind transparența decizională în administrațiea publică, republicată, modificată și 

completată. 

 
        DIRECTOR EXECUTIV                          DIRECTOR EXECUTIV, 

 FLORIN ANTONEL MATEUȚĂ                    LUCIAN IFETENE 

 

  

 

 


