PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor pentru eliberarea avizelor de
intervenţie, urmărirea si recepţia lucrărilor de intervenţie la reţelele edilitare de utilitliţi
publice pe raza municipiului Botoşani
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI
analizand propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur pentru aprobarea
Regulamentului privind stabilirea conditiilor pentru eliberarea avizelor de interventie, urmarirea si
receptia lucrarilor de interventie la retelele edilitare de utilitati publice pe raza municipiului
Botosani,
vazand raportul de specialitate al Directiei Edilitare, precum si raportul de avizare al comisiei
de specialitate a Consiliului Local,
în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilitati publice, modificata si completata de O.U.G. nr.13/2008, Legii nr.27312006
privind fmantele publice locale, O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, aprobata
prin Legea nr.82/1998, O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare şi ale O.U.G. 195/2002 republicata privind circulatia pe drumurile publice
actualizata prin O.U.G.63/2006,
conform art.7 din Legea nr.5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica si
a art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂsTE:

Art.l Se aprobă Regulamentul privind stabilirea condiţiilor pentru eliberarea avizelor de intervenţie,
si recepţia lucrărilor de intervenţie la reţelele edilitare de utilităti publice pe raza
municipiului Botosani, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
urmărirea

Art.2 La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice dispoziţie contrară.
Art.3 Primarul Municipiului Botosani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura ducerea
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
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REGULAMENT
privind stabilirea conditiilor pentru eliberarea avizelor de interventie, urmarirea si
receptia lucrarilor de interventii la retelele edilitare de utilitati publice pe raza
municipiului Botosani
CAP.I. DISPOZITII GENERLE
Art.l Prezentul Regulament a fost intocmit in baza urmatoarelor acte normative: Legea
nr.21311 998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si
completarile ulterioare, Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,
modificata si completata de O.U.G. nr.13/2008, Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, aprobata prin Legea
nr.82/1998, O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art.2 Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea cadrului organizatoric
necesar derularii in conditii optime a procedurii de eliberare a avizelor de interventie la
retelele edilitare de utilitati publice, de urmarire si receptie a lucrarilor de refacere a
infrastructurii rutiere in unna lucrarilor de interventie asupra retelelor edilitare de pe domeniul
public sau privat al municipiului Botosani.
Art.3 Prezentul Regulament se va aplica lucrarilor de modernizare, investitii, bransamente,
racordare, extindere si interventii in caz de avarii la retelele edilitare de utilitati publice de pe
domeniul public sau privat al municipiului Botosani efectuate de catre persoane fizice,
persoane juridice, detinatori sau administratori de retele, precum si de prestatori autorizati
care intervin la aceste retele.

CAP.I1.ELIBERAREA AVIZELOR
1I.1.Eliberarea avizelor pentru lucrari de modernizare, investitii, extindere,
bransamente, racordare

ArtA In cazul lucrarilor de investitii sau modernizare avizele se elibereaza numai
detinatorilor sau administratorilor de retele edilitare de utilitati publice.In celelalte situatii se
pot elibera avize si persoanelor fizice, persoanelor juridice sau prestatorilor autorizati care
intervin la aceste tipuri de retele.
Art.5 (1) Pentru eliberarea avizului solicitantul va depune la registratura Primariei
Municipiului Botosani urmatoarele documente:
a)- cerere de eliberare a avizului;
b)- copie dupa Autorizatia de construire sau Autorizatia de racordare, dupa caz;
c)- planul de situatie sau o schita, dupa caz, privind zona de interventie, pe care sa fie
marcata zona afectata;
d)- grafic de esalonare al lucrarilor pe zile si tronsoane, in cazul lucrarilor de modernizare,
investitii sau extindere, care va contine data inceperii lucrarilor, data finalizarii lucrarilor,
natura (spatiu verde, trotuar, carosabil) si suprafata (in rn") zonei afectate; lungimea unui
tronson de sant nu va depasi IOOml;

e)- dovada achitarii taxei de ocupare a locului public pe perioada efectuarii lucrarilor in
conformitate cu HCL ce stabileste cuantumul acestor taxe;
f)- copie dupa proiectul de semnalizare rutiera si siguranta circulatiei in zona de
interventie, in cazul lucrarilor de amploare si cu grad ridicat de complexitate (se depune
numai dupa obtinerea avizarii din partea Politiei Rutiere a municipiului Botosani);
g)- contract ferm incheiat cu o firma autorizata si agreata de Primaria Municipiului
Botosani pentru lucrarile de refacere.
(2) Primaria Municipiului Botosani va elibera avizele in cazul lucrarilor de
bransament sau racordare in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, iar in
cazul lucrarilor de modernizare, investitii sau extindere, in termen de 15 zile lucratoare de la
data inregistrarii cererii.
(3) Vor fi exceptate de la plata taxei de ocupare a locului public lucrarile care au ca
autoritate contractanta Municipiul Botosani, Primaria Municipiului Botosani, Consiliul Local
Botosani,
(4) In situatia in care documentatia depusa contine neconformitati va fi inapoiata
solicitantului in vederea rezolvarii acestora in termen de 2-4 zile de la data depunerii.
Art.6 Neinceperea lucrarilor in perioada avizata atrage dupa sine pierderea valabilitatii
avizului initial.In acest caz solicitantul este obligat sa solicite un alt aviz pentru lucrari prin
depunerea cererii insotita de documentele mentionate la art.S.
Art.7 Orice modificare de traseu din cadrul unei lucrari va fi anuntata in prealabil de
beneficiaruJJexecutantul acesteia la Primaria Municipiului Botosani in vederea avizarii noii
solutii.
Art.8 (1) In cazul lucrarilor de modernizare, investitii sau extindere perioada pentru care
se poate elibera un aviz este de maxim 60 de zile.
(2) Daca lucrarea este de mare amploare si complexitate si nu este posibila
finalizarea ei in perioada anterior mentionata solicitantul va depune cereri de eliberare a
avizelor pentru tronsoane de lucrare, cu precizarea ca nu va fi eliberat aviz pentru un tronson
nou pana la finalizarea (inclusiv refacerea provizorie cu macadarn sau pavele pana la nivelul
carosabilului sau trotuarelor care sa asigure conditii normale de trafic pentru autovehicule si
pietoni) celui pentru care s-a solicitat anterior eliberare de aviz.
(3) Se poate acorda o prelungire a termenului pentru care este eliberat un aviz in
situatia in care solicitantul prezinta o motivare temeinica.Prelungirea se poate face o singura
data, prin eliberarea unui aviz nou, pentru o perioada care sa nu depaseasca 1/2 din cea
solicitata initial si numai dupa achitarea taxei de ocupare a locului public care va avea un
cuantum dublu fata de cea initiala.
(4) In situatii deosebite, in care nici dupa expirarea termenului de prelungire
lucrarea nu este finalizata, pana la finalizarea lucrarilor, se vor solicita avize pentru care se va
achita o taxa de ocupare a locului public in cuantum triplu fata de cea achitata la emiterea
avizului initial, indiferent de natura solicitantului.
Art.9 Solicitantul are obligatia de a respecta conditiile trecute in avizul de interventie
(model conform Anexa 1).
Art.l0 O situatie a avizelor eliberate de Directia Edilitare va fi transmisa saptamanal prin
e-mail sau fax Politiei Locale Botosani care va avea obligatia controlului respectarii
conditiilor din aviz si incadrarea in termenele de executie.
I1.2.Eliberarea avizelor pentru interventii in regim de urgenta in caz de avarii la
retelele edilitare de utilitati publice
Art.ll(l) Interventiile in regim de urgenta pentru remedierea avariilor la retelele edilitare
de utilitati publice pot fi efectuate numai de catre detinatorii sau administratorii acestor retele.

(2) Acestia au obligatia ca in termen de maxim 48 de ore de la identificarea
motivului pentru care este necesara interventia sa depuna la sediul Primariei Municipiului
Botosani o solicitare in vederea eliberarii avizului de interventie in regim de urgenta in caz de
avarii care va contine urmatoarele informatii:
al-locatia in care are loc interventia;
bl-rnotivul interventiei;
c)-suprafata afectata (in m') si natura acesteia (carosabil, trotuar, spatiu verde);
d)-schita zonei de interventie;
e)-perioada interventiei;
f)-responsabilullucrarii.
(3) Eliberarea avizului (model conform Anexa 2) se va face numai dupa ce se face
dovada achitarii taxei de ocupare a locului public pe perioada interventiei, in conformitate cu
HCL care stabileste cuantumul acestor taxe.
CAP.II1.EXECUTIA LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Hl.Ll.uerari de modernizare, investitii, extindere,bransamente, racordare
Art.l2 (1) Lucrarile de modernizare, investitii, extindere, bransamente, racordare
(incluzand si lucrarile de refacere aferente) pot fi efectuate in perioada 15.03 - 15.11 a
fiecarui an.
(2) Exceptie pot face lucrarile de importanta majora de interes local finantate din
fonduri publice sau europene si a caror finantare poate fi pusa in pericol de nefinalizarea
lucrarilor la un anumit termen.
(3) In situatia in care conditiile meteorologice sunt favorabile, se pot executa, in
afara perioadei sus mentionate, lucrari de extindere, bransament sau racordare individuala in
zonele cu carosabil de pamant, mac adam, pavaj cu dale,piatra cubica si in zonele cu spatiu
verde.
(4) Pe strazile aflate in garantie se pot executa lucrari de investitii, modernizare sau
extindere dar numai cu obligativitatea refacerii in totalitate pe latime a carosabilului (inclusiv
a marcajelor rutiere, daca este cazul) si/sau trotuarelor si pe intreaga lungime a sapaturii (cu
acordul/avizul sau cu firma care are obligatia sa asigure garantia).
Art.13 (1) Inceperea lucrarilor va avea loc numai dupa obtinerea avizului de interventie.
(2) Executantul acestora are obligatia de a avea in permanenta asupra sa un
exemplar al avizului de interventie precum si schita cu semnalizarea rutiera si siguranta
circulatiei in zona de interventie avizata de Politia Rutiera Botosani, pe intreaga perioada de
efectuare a lucrarilor si de a respecta conditiile cuprinse in acestea.
Art.14 (1) Inainte de inceperea lucrarilor se va efectua predarea amplasamentului in
prezenta beneficiarului, constructorului si a reprezentantului Primariei Municipiului Botosani.
(2) Daca lucrarile urmeaza sa afecteze spatii verzi, copaci, aranjamente florale, la
predarea amplasamentului va fi prezent si un reprezentantant al Compartimentului Spatii
Verzi din cadrul Directiei Edilitare.
(3) In cazul lucrarilor de investitii sau modernizare la predarea amplasamentului
vor fi prezenti si reprezentantii ai detinatorilor sau administratorilor de retele edilitare de
utilitati publice.
Art.lS Executantullucrarilor are obligatia de a asigura o semnalizare corespunzatoare
conforma cu prevederile proiectului de semnalizare rutiera si siguranta circulatiei a zonei de
interventie, de a o imprejmui si de a monta o pancarta cu denumirea firmei care efectueaza
interventia.

Art.16 (1) Pe perioada desfasurarii lucrarilor pamantul rezultat din sapatura se depoziteaza
direct in masini sau pe folie de plastic pana la transportul in zonele stabilite de comun acord
cu Primaria Municipiului Botosani.
(2) Este interzisa depozitarea pamantului si moIuzului rezultat din sapatura pe
ampriza drumului,
(3) Se interzice folosirea pamantului necorespunzator rezultat din sapatura la
lucrarile de refacere.
Art.17 Materialele necesare lucrarilor, inclusiv a celor de refacere, vor fi aduse numai in
momentul utilizarii si nu vor fi depozitate pe domeniul public al municipiului.
Art.18 (1) Lucrarile care impun traversari ale cailor de comunicatie se vor realiza prin
foraje orizontale, mai ales in situatia carosabilului asfaltat.
(2) Daca din punct de vedere tehnic nu este posibila forarea orizontala se admite
solutia traversarii cu sant deschis.
Art.19 In cazul lucrarilor de spargere a carosabilului sau trotuarelor de asfalt!beton se vor
utiliza masini speciale de taiat asfalt/beton echipate cu disc.
Art.20 Executantul are obligatia de a fixa si de a mentine piesele vizibile (capace la
caminele de vizitare, guri de aerisire gaze, guri de scurgere ape pluviale etc.) la cota partii
carosabile sau a trotuarelor.
Art.21 (1) Lucrarile de sapatura in spatiile verzi se vor executa prin separarea stratului
vegetal de restul pamantului rezultat din sapatura, urmand ca la acoperirea santului stratul
vegetal sa fie asezat deasupra.
(2) In situatia in care stratul vegetal este deteriorat in timpul lucrarilor executantul
are obligatia de a reinsamanta zona afectata.
(3) Executantullucrarilor are obligatia de a proteja eventualii copaci si/sau
aranjamente florale aflati/aflate in zona de interventie si de a proceda la inlocuirea/refacerea
acestora in caz de deteriorare.
Art.22( 1) La finalizarea unui tronson se va asigura de catre executant o refacere
provizorie cu macadam sau pavele a suprafetei afectate de sapatura pana la cota initiala a
carosabilului sau trotuarului, in vederea asigurarii conditiilor de siguranta in trafic a
autovehiculelor si pietonilor.
(2) In situatia carosabilului sau trotuarelor cu imbracaminte asfaltica, beton, piatra
cubica sau pavele se va asigura de catre executant o indepartarea prin maturare/spalarea, dupa
caz, a pamantului ramas in urma lucrarilor.
(3) Pe perioada in care este posibila formarea podurilor de gheata in zona de
interventie executantul are obligatia indepartarii in permanenta a acestora pentru a asigura
conditii de siguranta pentru circulatia auto vehiculelor si pietonilor.
111.2. Interventii in regim de urgenta in caz de avarii

Art.23 Interventiile in regim de urgenta in caz de avarii pot fi efectuate numai de
detinatorii sau administratorii retelelelor edilitare de utilitati publice.
Art.24 Detinatorii sau administratorii retelelor au obligatia ca in termen de maxim 2 ore
din momentul identificarii motivului pentru care este necesara interventia in regim de urgenta
sa anunte telefonic sau prin e-mail reprezentantii Directiei Edilitare din cadrul Primariei
Municipiului Botosani care vor anunta, daca se considera necesar, Politia Locala Botosani
despre intentia de interventie pe domeniul public sau privat al municipiului, cu precizarea
urmatoarelor:
a)-Iocatia in care se solicita interventia;
b)-cauza pentru care se solicita interventia;
c)-suprafata estimata a fi afectata (in rn") si natura ei (carosabil, trotuar, spatiu verde);

d)-durata estimata a interventiei, inclusiv refacerea provizorie a suprafetei afectate pana la
cota initiala;
e)-responsabillucrare din partea executantului (nume, prenume, nr.te1efon).
Art.25 (1)Durata unei interventii nu va depasi 24 de ore, inclusiv refacerea provizorie cu
macadam sau pavele a suprafetei afectate.
(2) Se admite un termen mai mare de 24 de ore doar in cazuri deosebite.
Art.26 (1 )Executantullucrarii are obligatia de a asigura o semnalizare corespunzatoare a
zonei de interventie, de a o imprejmui si de a monta o pancarta cu denumirea firmei care
efectueaza interventia .
(2) Se aplica in mod corespunzator prevederile art.16.
(3) Se aplica in mod corespunzator prevederile art.19.
(4) Se aplica in mod corespunzator prevederile art.20.
(5) Se aplica in mod corespunzator prevederile art.21.
(6) Se aplica in mod corespunzator prevederile art.22.

CAP.IV.PRESEMNALIZAREA SI SEMNALIZAREA LUCRARILOR
IV.1.Presemnalizarea si semnalizarea lucrarilor de modernizare, investitii,
extindere, racordare, bransamente
Art.27 (1) Pentru lucrarile care se executa pe domeniul public Politia Rutiera Botosani in
colaborare cu Comisia de Sistematizare a Circulatiei a municipiului Botosani aproba planul
de inchidere partiala sau totala a zonei cu variantele de deviere a circulatiei.
(2) Planul de inchidere partiala sau totala a zonei de interventie va respecta
prevederile Codului Rutier in vigoare si se face pe baza proiectelor de management al
traficului analizate si aprobate de Politia Rutiera Botosani.
Art.28 Semnalizarea rutiera va fi realizata in conformitate cu Ordinul MI-MT nr.l I 12/41I
publicat in MO 397/24.08.2000, cu completarile si actualizarile ulterioare.
Art.29 (1)ExecutantuI are obligatia ca pe intreaga durata de executie a lucrarilor,atat pe
timp de zi cat si pe timp de noapte, sa intretina permanent si sa completeze operativ
mijloacele de semnalizare si protectie in zona de interventie.
(2) Executantul are obligatia amenajarii unor culoare speciale pentru circulatia
pietonilor, in situatia in care lucrarile afecteaza trotuarul.
(3) La finalizarea lucrarilor executantul trebuie sa asigure restabilirea circulatiei
prin eliberarea completa a amprizei drumului si a zonelor de siguranta ale acestuia si refacerea
semnalizarii initiale sau, dupa caz, asigurarea unei semnalizari adecvate noilor conditii de
circulatie.
Art.30 Pentru sporirea securitatii rutiere se pot stabili si aplica si alte masuri, care vor fi
comunicate in scris executantului, cu conditia respectarii prevederilor legale in vigoare.
IV.2. Presemnalizarea si semnalizarea lucrarilor de interventie in caz de avarii
Art.31 Detinatorii sau administratorii de retele edilitare de utilitati publice au obligatia de
a avea in dotare un numar sufficient de indicatoare rutiere si mijloace auxiliare de semnalizare
a lucrarilor ce pot fi folosite la devierea circulatiei sau marcarea avariei (pana la remedierea
acesteia).
Art.32 Semnalizarea rutiera va fi realizata in conformitate cu Ordinul MI-MT nr.ll 12141 1
publicat in MO 397/24.08.2000, cu completarile si actualizarile ulterioare.

Art.33 In situatia in care in cazul unei interventii se impune inchiderea partiala sau totala
a unei zone aceasta se va face cu respectarea prevederilor Codului Rutier in vigoare si cu
avizul Politiei Rutiere Botosani.
CAP.V.EXECUTIA LUCRARILOR DE REFACERE

V.l.Lucrari de refacere in cazul lucrarilor de modernizare, investitii, extindere,
racordare, bransamente
Art.34 Executantul are obligatia readucerii la forma initiala a suprafetelor afectate de
lucrarile de interventie.
Art.35 Aceste lucrari vor fi executate numai de firme autorizate si agreate de Primaria
Municipiului Botosani pentru acest gen de lucrari.
Art.36 (1) Lucrarile de refacere a suprafetelor afectate de sapatura vor incepe imediat
dupa finalizarea lucrarilor de interventie si se vor efectua dupa tehnologii care sa respecte
prevederile normativelor din domeniu in vigoare.
(2) Fundatia si imbracamintea carosabilului si/sau a trotuarelor vor fi realizate din
aceleasi materiale cu cele existente initial.
(3) Taierea marginilor se va efectua la o cota cu 2Scm mai mare, de o parte si de
alta, fata de latimea sapaturii, daca refacerea nu se face pe intreaga latime a carosabilului sau
a trotuarului.
Art.37 (1) Pentru lucrarile de modernizare, investitii sau extindere facute in zone cu
carosabil sau trotuare cu imbracaminte asfaltica vor fi respectate urmatoarele reguli:
a)-atat in cazul carosabilului cat si al trotuarelor se va efectua in prima faza o refacere
provizorie cu macadam sau pavele, in urma careia vor trebui asigurate conditii normale
de trafic pietonilor si autovehiculelor;functie de adancimea sapaturii, dupa o perioada de
maximlO zile, se va proceda la refacerea definitiva a suprafetei;
b)-Ia trotuare straturile de balast, piatra sparta si binder se vor reface pe latimea sapaturii
si pe toata lungimea santului, iar stratul de uzura se va reface pe toata latirnea trotuarului
si pe toata lungimea santului;
cj-in cazul carosabilului straturile de balast, piatra sparta si binder se vor reface pe
latimea sapaturii si pe toata lungimea santului, iar stratul de uzura se va reface pe latimea
unei benzi de circulatie si pe toata lungimea santului(in situatia in care sapatura
afecteaza o banda de circulatie) sau pe toata latimea strazii si pe toata lungimea santului
(in situatia in care sapatura se face pe axul strazii).
(2) Pentru lucrarile de bransament sau racordare facute in zone cu carosabil sau
trotuare cu imbracaminte asfaltica vor fi respectate urmatoarele reguli:
a)-atat in cazul carosabilului cat si al trotuarelor se va efectua in prima
faza o refacere provizorie cu macadarn sau pavele in urma careia vor trebui asigurate
conditii normale de trafic pietonilor si autovehiculelor;functie de adancimea sapaturii,
dupa o perioada de maxim 5zile, se va proceda la refacerea defmitiva a suprafetei;
b)-Ia trotuare straturile de balast, piatra sparta si binder se vor reface pe latimea sapaturii
si pe toata lungimea santului, iar stratul de uzura se va reface pe toata latimea trotuarului
si pe toata lungimea santului;
c) -in cazul carosabilului straturile de balast, piatra sparta si binder se vor reface pe
latimea sapaturii si pe toata lungimea santului, iar stratul de uzura se va reface pe o latime
cu O,Sm mai mare decat latimea sapaturii (dispusa in mod egal de o parte si de alta a
santului) si pe toata lungimea santului.

Art.38 Indiferent de tipul lucrarii, in situatia in care in timpul efectuarii interventiei sunt
afectate si zone adiacente celei pe care s-a efectuat sapatura, executantul are obligatia refacerii
si acestor zone cu respectarea prevederilor si regulilor mai sus enuntate.
Art.39 Executantul are obligatia ca la finalizarea lucrarilor sa repuna pe pozitia initiala
eventualele elemente de mobilier stradal (banci, cosuri pentru colectarea gunoiului, gard
metalic, etc.), indicatoare rutiere, stalpi de electricitate etc. care au fost mutate de pe pozitie
sau sa le inlocuiasca in cazul in care le-a deteriorat in timpul lucrarilor.
V.2.Lucrari de refacere in cazul interventiilor in caz de avarii
Art.40 In cazul interventiilor in regim de urgenta pentru remedierea avariilor aparute in
retelele edilitare de utilitati publice, detinatorii sau administratorii acestor retele au obligatia
ca imediat dupa finalizarea interventiei sa efectueze refacerea zonei afectate in vederea
aducerii la forma initiala a suprafetelor afectate de sapatura.
ArtA1 (1)Lucrarile de refacere vor fi executate numai de firme autorizate si agreate de
Primaria Municipiului Botosani pentru acest gen de lucrari si se vor efectua dupa tehnologii
care sa respecte prevederile normativelor din domeniu in vigoare.
(2) La realizarea fundatiei si a imbracamintii carosabilului si/sau a trotuarelor se
vor folosi aceleasi tipuri de materiale cu cele existente initial.
(3) Taierea marginilor se va efectua la o cota cu 25cm mai mare in jurul
perimetrului afectat.
Art.42( 1) In zonele cu carosabil sau trotuare cu imbracaminte asfaltica vor fi respectate
urmatoarele reguli:
a)-atat in cazul carosabilului cat si a trotuarelor se va efectua in prima faza o refacere
provizorie cu macadarn sau pavele in urma careia vor trebui asigurate conditii normale de
trafic pietonilor si autovehiculelor;functie de adancimea sapaturii, dupa o perioada de
maxim 5 zile, se va proceda la refacerea definitiva a suprafetei;
b) -la trotuare straturile de balast, piatra sparta si binder se vor reface pe latimea sapaturii
si pe toata lungimea santului, iar stratul de uzura se va reface pe toata latimea trotuarului
si pe toata lungimea santului;
c)-in cazul carosabilului straturile de balast, piatra sparta si binder se vor reface pe
latimea sapaturii si pe toata lungimea santului, iar stratul de uzura se va reface la o cota
cu 0,25 m mai mare decat perimetrul sapaturii (dispusa in mod egal in jurul perimetrului).
(2) Se aplica in mod corespunzator prevederile art.38.
(3) Se aplica in mod corespunzator prevederile art.39.
CAP.VI.MONITORIZAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR DE REFACERE
VI.l.Monitorizarea si receptia lucrarilor de refacere in cazul lucrarilor de
modernizare, investitii, extindere,bransamente, racordare
Art.43 (1) Primaria Municipiului Botosani va urmari, prin reprezentantii ei abilitati,
desfasurarea lucrarilor de refacere.
(2) Reprezentantii primariei vor monitoriza respectarea procedurilor de lucru si a
prevederilor normativelor in vigoare si vor face observatii in scris beneficiarului/executantului
lucrarii de interventie in situatia in care sunt constatate nereguli in derularea lucrarilor.
(3) Beneficiarul/executantullucrarii are obligatia de a remedia neregulile semnalate
in termen de maxim 48 de ore de la primirea observatiilor.

Art.44 (1) Dupa finalizarea lucrarilor de refacere se va efectua receptia acestora de catre
reprezentantii Primariei Municipiului Botosani in baza unui proces verbal (model conform
Anexa 3) incheiat intre acestia si beneticiarul/executantullucrarilor.
(2) Daca receptia include zone cu spatii verzi, copaci sau aranjamente florale este
necesara prezenta si unui reprezentant al Compartimentului Spatii Verzi din cadrul Directiei
Edilitare.
(3) In situatia in care la finalizarea lucrarilor de refacere sunt constatate
neconformitati reprezentantii primariei vor face o informare scrisa catre
beneficiarullexecutantullucrarii de interventie in care vor fi precizate neconfonnitatile
constatate si masurile ce trebuie luate in vederea remedierii acestora.
(4) In termen de maxim 2 zile de la primirea instiintarii beneficiarullexecutantul
are obligatia de interveni pentru a remedia neconformitatile constatate.
(5) Daca se constata de catre reprezentantii primariei ca neconfonnitatile
semnalate au fost remediate se poate face receptia finala a lucrarilor.
Art.45Nu se vor receptiona lucrari in perioada in care conditiile meteorologice nu permit
efectuarea unei receptii corespunzatoare.
Art.46 Beneficiarullexecutantul are obligatia de a reface suprafetele pe care s-a
intervenit ori de eate ori se produc degradari ale acestora in timpul perioadei de garantie.
Art.47 Lucrarile de refacere in locatiile aflate in garantie se vor efectua numai cu
acceptul scris al firmei care a executat initial lucrarea, in cazul in care este vorba de firme
diferite.

VI.2. Monitorizarea si receptia lucrarilor de refacere in cazul interventiilor in caz
de avarii
Art.48 Reprezentantii abilitati ai Primariei Municipiului Botosani vor efectua prin sondaj,
in mod inopinant, verificari ale modului in care sunt respectate procedurile de lucru si
prevederile nonnativelor in vigoare in cazul refacerilor dupa lucrari de interventie in caz de
avarii.
Art.49 In situatia in care sunt constatate neconformitati acestea vor fi transmise in scris
detinatorilor sau administratorilor de retele care au obligatia ca in termen de maxim 48 de ore
sa intervina pentru remedierea acestora.
Art.50 (1) Dupa finalizarea lucrarilor de refacere se va efectua receptia finala a acestora
de catre reprezentantii Primariei Municipiului Botosani in baza unui proces verbal incheiat
intre acestia si detinatorii sau administratorii de retele edilitare .
(2) Receptia finala se va efectua la inceputul fiecarei luni pentru lucrarile de
refacere finalizate in cursul lunii precedente.Cu acest prilej detinatorii sau administratorii de
retele edilitare vor inainta catre Primaria Municipiului Botosani o situatie de lucrari aferenta
lucrarilor de refacere efectuate.
(3) Se aplica in mod corespunzator prevederile art.46.
CAP.VII.GARANTIA LUCRARILOR DE REFACERE

VII.l.Garantia refacerilor in cazul lucrarilor de modernizare, investitii, extindere,
bransamente, racordare
Art.Sl (1) Perioada de garantie pentru lucrarile de refacere in cazul lucrarilor de
modernizare, investitii, extindere, bransamente sau racordare este de minim 24 luni de la data
semnarii procesului verbal de receptie finala.

(2) Sunt exceptate de le prevederile alin. I cazurile in care in contractul dintre
beneficiarullexecutantullucrarilor de interventie si executantu1lucrarilor de refacere sunt
prevazute perioade de garantie mai mari decat cea anterior mentionata.
Art.52 Pentru lucrarile de refacere care se executa in locatii aflate in garantie perioada de
garantie este de minim 36 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie finala.
Art.53 In cazul locatiilor reabilitate cu fonduri europene aflate in proces de monitorizare
perioada de garantie se intinde pana la finalizarea procesului, dar nu mai putin de 36 de luni.
Art.54 Perioada de garantie in cazul marcajelor rutiere este de 6 luni pentru marcajele cu
vopsea de marcaj si de 24 de luni pentru cele termoplaste.

VIl.2.Garantia refacerilor in cazul interventiilor in caz de avarii
Art.55 In cazul interventiilor in regim de urgenta pentru remedierea avariilor aparute la
retelele edilitare de utilitati publice perioada de garantie este de minim 24 luni de la data
semnarii procesului verbal de receptie finala.

CAP. VIII.CONTRAVENTIl SI SANCTIUNI
Art.56 (l) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1000 si
2500 lei nerespectarea dispozitiilor art.13 alin.(l), art.46 si art.50 alin.(3).
(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 2000 si
2500 lei, in cazul persoanelor fizice, nerespectarea dispozitiilor art.34; constituie contraventie
195/2002, in cazul
si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art.l 05 din
persoanelor juridice. nerespectarea dispozitiilor art.34 si 40.
(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 si
1000 lei nerespectarea dispozitiilor art.24.
(4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1000 si
2000 lei, in cazul persoanelor fizice, nerespectarea dispozitiilor art.16 alin.(l) si (3), art.19 si
art.26 alin.(2) si (3); constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile
195/2002, in cazul persoanelor juridice, nerespectarea dispozitiilor art.16
art.105 din
alin.(2).
(5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1000 si
2000 lei nerespectarea dispozitiilor art.22 si art.26 alin.( 6).
(6) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1500 si
2000 lei transportul pamantului rezultat din sapatura in alte locuri decat cele stabilite.
(7) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 si
1000 lei, in cazul persoanelor fizice, respectiv amenda cuprinsa intrelOOO si 2000 lei, in cazul
persoanelor juridice, intarzaierea in mod nejustificat a inceperii sau finalizarii lucrarilor de
refacere a suprafetelor afectate de sapatura.
(8) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 si
1000 lei pentru depasirea cu 1-5 zile a termenului, cu amenda cuprinsa intre 1000 si 1500 lei
pentru depasirea cu 6-10 zile a termenului si cu amenda cuprinsa intre 2000 si 2500 lei pentru
depasirea cu mai mult de 10 zile a termenului, in cazuI persoanelor fizice si in conformitate cu
prevederile art.105 din oua 195/2002, in cazul persoanelor juridice, efectuarea de lucrari
fara obtinerea prelungirii avizului si achitarea taxei suplimentare de ocupare a locului public,
in caz de neincadrarea termenului de executie, dupa prelungirea avizului initial.
(9) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 si
1500 lei nerespectarea dispozitiilor art.13 alin.(2).
(10) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 si
1000 lei, in cazul persoanelor fizice, si in conformitate cu prevederile art.105 din

oua

oua

oua

195/2002, in cazul persoanelor juridice, nerespectarea termenelor de finalizare a lucrarilor
consemnate pe avizele de interventie.
Art.57 (1) Constatarea contraventiilor mai sus mentionate se face de catre imputernicitii
Primarului municipiului Botosani (functionari ai aparatului propriu de specialitate al
primarului; functionari ai Politiei Locale Botosani).
(2) Sanctionarea contraventiilor se face de catre functionarii abilitati ai Politiei
Locale Botosani.
(3) Contravenientii au posibilitatea achitarii in termen de 48 a jumatate din
minimul amenzii aplicate de personalul abilitat.
(4) In situatia in care se constata ca masurile dispuse prin procesul verbal de
constatare a contraventiei nu sunt duse la indeplinire in termenul stabilit contravenientul poate
fi actionat in instantele judecatoresti in conformitate cu legislatia in vigoare. In aceasta
situatie, cat si la respectarea termenului de executie, beneficiarului avizului poate fi actionat in
instanta, dupa o notificare prealabila, pentru obligarea la plata tuturor pagubelor produse
Municipiului Botosani si eventualelor despagubiri achitate de Municipiul Botosani catre orice
tert, ca urmare a nerespectarii termenilor si conditiilor din avizul eliberat pentru executarea
lucrarilor.
(5) In cazul in care se va constata executarea fara aviz a unor interventii la retelele
edilitare de utilitati publice, la infrastructura rutiera de pe domeniul public sau privat al
Municipiului Botosani, functionarii din cadrul Politiei Locale a Municipiului Botosani vor
identifica persoana fizica sau juridica responsabila si vor aplica sanctiunea contraventionala
corespunzatoare, iar Municipiul Botosani va notifica contravenientul pentru plata
despagubirilor aferente constand in cuantumul taxelor ce se impuneau achitate pentru
emiterea unui aviz, precum si pentru a face dovada refacerii amplasamentului in conditiile
prezentului regulament. Deasemenea, persoana fizica sau juridical vinovata poate fi actionata
in instanta, dupa o notificare prealabila, pentru obligarea la plata tuturor pagubelor produse
Municipiului Botosani si eventualelor despagubiri achitate de Municipiul Botosani catre orice
tert, ca urmare a executarii lucrarilor fara obtinerea unui aviz in conformitate cu prezentul
regulament.
Art.58 Plangerile formulate impotriva proceselor verbale de constatare a contraventiei se
depun spre solutionare la Judecatoria Botosani.

ANEXA 1
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOŞANI
SERVICIUL EDILITARE
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se va Încheia la data de ...

următoarele

conditii:

Înainte de Începerea lucrării se va preda amplasamentul În prezenţa beneficiarului, constructorului
şi a reprezentantului primăriei.
Pentru executarea lucrărilor În partea carosabilă a drumului public, beneficiarul va anunţa În
prealabil pompieri; şi salvarea.
In perioada executării lucrărilor zona va fi semnalizată corespunzator din punct de vedere al
siguranţei circulaţiei, cu avizul Poliţiei Rutiere Botosani, operaţie ce cade in seama executantului
de lucrări.
Lungimea unui tronson de sant nu va depasi 100ml.
Lucrările de săpătură În spaţiile verzi se vor executa prin separarea stratului vegetal de restul
pământului rezultat din săpătură.
Să depoziteze părnăntul rezultat din săpătură direct in masini sau pe folie, să menţină ordinea şi
curăţenia pe căile publice din jurul punctului de lucru şi să degajeze de Îndată zona de lucru de
surplusul de pământ şi orice alte reziduuri; În caz contrar va suporta consecinţele prevederilor
HC.L 355/20.12.2011 si H.C.L.
.
Pentru orice modificare de traseu din cadrul lucrării. beneficiarul va anunţa În preaiabil Primăria
Municipiului Botoşani.
Refacerea suprafeţelor afectate cade În sarcina beneficiarului cu respectarea tuturor normelor
'.'
.
tehnice specifice lucrărilor de construcţii şi a prevederilor H.C.L.
În caz de nelncadrare În termen se poate acorda o singura prelungire a termenului pentru care
este eliberat avizul pentru o perioda care sa nu depaseasca 1/3 din cea solicitata initial.
Recepţia lucrărilor de refacere se va face obligatoriu În prezenţa reprezentantului primăriei
Incheindu-se proces verbal de recepţie.
Beneficiarul are obligaţia de a reface ori de câte ori apar degradări la suprafeţele reparate În
perioada de garanţie.
Firma ce executa lucrarile de
are obligatia de a semnaliza corespunzator
suprafata afectata si de a monta placute cu denumirea firmei care executa lucrarea.
Prezentul aviz este valabil numai cu viza Poliţiei Rutiere Botosani şi a deţinătorilor de reţele
edilitare (
'
"
'
"
şi va fi În posesia constructorului pe perioada execuţiei.
o

Director Edilitare,

Şef

Serviciu,

Întocmit,
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ANEXA 2
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOŞANI
SERVICIUL EDILITARE

VIZAT
VICEPRIMAR,

Aviz pentru intervenţii in caz de avarii la reţele edilitare

Nr.
Ca urmare a

solicitării

adresate de

din
..........................., cu sediul in

.

............. "', se aproba executarea

lucrării

..

:

pentru executarea lucrărilor de remediere a avariei accidentale apărută ia
..
se aprobă ocuparea domeniului public în suprafaţă de ....... şi s-a achitat taxa in valoare de ......
lei conform HCL . 370/20.12.2014.
lucrarea va începe la data de

..

Beneficiarul este obligat să respecte

•
•
•

•
•
•
•

....

şi

se va încheia la data de .

următoarele

conditii:

Inainte de inceperea lucrării se va preda amplasamentul in prezenta beneficiarului, constructorului
şi a reprezentantului primăriei.
Pentru executarea lucrărilor in partea carosabilă a drumului public, beneficiarul va anunţa în
prealabil pompierii şi salvarea.
In perioada executării lucrărilor zona va fi semnalizată corespunzător din punct de vedere ai
siguranţei circulaţiei, cu avizul Poliţiei Rutiere Botosani.
Lucrările de săpătură in spaţiile verzi se vor executa prin separarea stratului vegetal de restul
pământului rezultat din săpătură.La acoperirea suprafeţeior afectate, părnântul vegetal se va
aşeza ia suprafaţă.
Să depoziteze pământul rezultat din săpătură direct in masini sau pe folie, să menţino'l ordinea ŞI
curăţenia pe căile publice din jurul punctului de lucru şi să degajeze de indată zona de lucru de
surplusul de pământ şi orice alte reziduuri; in caz contrar va suporta consecintele prevederiie
H.C.L 355/20.12.2011 si H.CL.
..
Pentru orice modificare de traseu din cadrul lucrării, beneficiarul va anunţa in prealabil Primăria
Municipiului Botoşani.
Refacerea suprafeţelor afectate cade în sarcina beneficiarului cu respectarea tuturor normelor
tehnice specifice tucrărilor de construcţii şi a prevederilor H.C.L.
..
.
Recepţia lucrărilor de refacere a suprafeţelor afectate se va face obligatoriu în prezenţa
reprezentantului primăriei încheindu-se procesul verbal de recepţie.
Beneficiarul are obligaţia de a reface ori de câte ori apar degradărl la suprafeţeie reparate in
perioada de garanţie care este de 24 luni de zile.
Firma ce execută lucrările de ...... ...... .........
...are obligaţia de a semnaliza corespunzător
suprafaţa afectată, de a împrejmui şi de a monta pancartă cu denumirea firmei ce execută
lucrările.

•

Prezentul aviz este valabil numai cu viza Poliţiei Rutiere Botosani şi a deţinătorilor de reţele
edilitare (..................
.... ... ..... ... ... .
..... )
şi va fi in posesia constructorului pe perioada execuţiei.
Director

Edilitare,

Şef

Serviciu,

Întocmit,

COD: F - ED - 02

ANEXA 3

PROCES VERBAL DE RECEPTIE LUCRARI

Refacere sistem carosabil I trotuarel spatiu verde in caz de interventii la retelele
edilitare de utilitati publice de pe raza municipiului Botosani

Incheiat azi

intre:

.................................................... in calitate de predator
SI

PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI in calitate de primitor
cu prilejul receptiei lucrarilor de refacere a suprafetelor afectate de interventiile la
retelele edilitare de pe
..
Lucrarile corespund/nu corespund din punct de vedere calitativ si cantitativ.
Observatii:

1

..

2
3

.
..

4
5

.
..
Predator
(nume; semnatura)

Primitor
(nume; semnatura)

COD: F-ED-II

•

Rominia

Judetul Bolofani
MurUcipiuJ Bo/oputi

Nr.I05'26Io3.05.2(:)J'f
Directia Edilitare

RAPORT DE SPECIALITATE
Obiect: Propunerea de aprobare a proiectului de hotarare privitoare la Regulamentul privind
stabilirea conditiilor pentru eliberarea avizelor de interventie, urmarirea si receptia lucrarilor de
interventie la retelele edilitare de utilitati publice pe raza municipiului Botosani.
Prezentul Regulament este intocmit in baza urmatoarelor acte normative: Legea nr.213/199B
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr.5112006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata de O.U.G.
nr. 13/2008, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, O.G. nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, republicata, aprobata prin Legea nr.82/1998, O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr.195/2002 republicata privind
circulatia pe drumurile publice actualizata prin OUG nr.63/2006.
Obiectul regulamentului il constituie stabilirea cadrului organizatoric necesar derularii in
conditii optime a procedurii de eliberare a avizelor de interventie la retelele edilitare de utilitati
publice, de urmarire si receptie a lucrarilor de refacere a infrastructurii rutiere in urma lucrarilor de
interventie asupra retelelor edilitare de pe domeniul public sau privat al municipiului Botosani.
In prezent lucrarile de interventie la retelele edilitare de utilitati publice de pe raza
municipiului Botosani sunt avizate, executate, urmarite si receptionate in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.357/28.08.2008, H.C.L. nr.355/20.12.2011, precum si a conditiilor cuprinse in
avizul de spargere.Aceste prevederi si conditii asigura un cadru organizatoric care s-a dovedit
insuficient in ultima perioada, permitand aparitia unor disfunctionalitati si neconformitati in
procedura de avizare, executie, urmarire si receptie a lucrarilor de interventie la retelele edilitare
de utilitati publice.
De aceea se impune reglementarea procedurii de eliberare a avizelor, precum si a modului
de executie, monitorizare si receptie a lucrarilor de interventie, atat in cazul celor de modernizare,
investitii, racordare,extindere, bransamente, cat si pentru cele in regim de urgenta pentru
remedierea avariilor aparute la retelele edililare de pe raza municipiului Botosani.
Este necesara o disciplinare a beneficiarilor/executantilor lucrarilor de interventie la retelele
edilitare din punct de vedere al solicitarii si obtinerii avizelor de interventie, precum si al
modalitatilor de executie a lucrarilor si de refacere a suprafetelor afectate de sapatura.
Din punct de vedere al sanctiunilor se impune o marire a numarului acestora intrucat cele
prevazute in momentul de fata nu acopera in mod corespunzator gama de contraventii savarsite in
domeniu.
Consideram ca introducerea acestui regulament va conduce la o mai mare responsabilizare
a beneficiarilor/executantilor lucrarilor de interventie care vor trebui sa acorde o mai mare atentie
modului de lucru pe domeniul public al municipiului Botosani.
Prevederile prezentului regulament se vor aplica in egala masura tuturor lucrarilor de
interventie si, implicit, a celor de refacere a infrastructurii domeniului public si privat al municipiului
Botosani, executate de persoane fizice sau juridice. detinatori sau administratori de retele, precum
si de prestatori autorizati care intervin la aceste retele.
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Prin promovarea acestui regulament se incearca si o corelare a programelor de
modernizare/reabilitare a cailor de comunicatie din municipiul Botosani cu lucrarile de interventie la
retelele edilitare.
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