
ANEXA NR.1 la HCL NR. 13/2020

 REGULAMENT
Privind emiterea „Autorizaţiei de spargere” şi refacere a infrastructurii

domeniului public şi privat al Comunei Brădești 
              
  
 Cap.I.  DISPOZIŢII GENERALE

 I.1.    Cadrul legal
             Prezentul Regulament a fost întocmit în baza următoarelor acte normative: 

- Legii  213/1998  privind  privind  bunurile  proprietate  publică,  cu  ultimele  modificări
aduse prin OUG nr. 57/2019; 

- Legii  51/2006  a  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  republicată,  cu  ultimele
modificări şi completări aduse prin OUG nr. 114/2018 coroborat cu OUG nr. 53/2019; 

- Legii  273/2006 privind finanţele  publice locale,  cu ultimele modificări  şi  completări
aduse prin OUG nr. 114/2018;

- O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr.82/1998,
cu ultimele modificări şi completări aduse prin OUG nr. 16/2020;

- O.U.G.  195/2002  privind  circulatia  pe  drumurile  publice,  republicată,  cu  ultimele
modificări şi completări aduse prin OUG nr. 13/2020;

- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
ultimele modificări şi completări aduse prin Legea nr. 7/2020;

- Legea  123/2012  energiei  electrice  şi  a  gazelor  naturale,  cu  ultimele  modificări  şi
completări aduse prin OUG nr. 19/2019 coroborat cu OUG nr. 1/2020;

- Ordinul A.N.R.E. nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea,
executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;

O.G. nr. 2/2001 privind regimul juidic al contravenţiilor, cu ultimele modificări şi completări aduse
prin OUG nr. 41/2016 coroborat cu Legea nr. 203/2018     

I.2.    Scopul Regulamentului
 Scopul prezentului regulament este de a stabili cadrul organizatoric necesar derulării în

condiţii optime a lucrărilor de refacere a domeniului public şi privat, la forma Comunei Brădești,
respectiv:

a) – condiţile şi documentele necesare obţinerii avizului sau autorizaţiei de spargere;
b) – controlul  efectuat  de  reprezentanţii  Primăriei  Com.  Brădești,  pe  perioada  de

valabilitate şi efect a avizului sau autorizaţiei de spargere;
c) – sancţiunile  aplicate  în  cazul  nerespectării  prevederilor  prezentei  hotărâri  şi  a

condiţiilor impuse prin autorizaţia de spargere;
d) – obligatiile  deţinătorilor  sau  administratorilor  de  reţele,  unităţi  economice,

persoane fizice şi societăţi comerciale care solicită autorizarea sau execută lucrări
pe domeniul public şi privat al Comunei Brădești;

e) – condiţiile tehnice de refacere a domeniului public şi privat al Comunei Brădești, în
urma acestor lucrări.

      În înţelesul prezentului  Regulament,  prin  sistem rutier se înţelege, ansamblul de
straturi  care  formează  corpul  de  stradă(  îmbrăcăminte,  stratul  de  bază  fundaţia  şi  un
substrat),  iar  prin  forma  iniţială  se  înţelege,respectarea  straturilor  sistemului  rutier  şi
aducerea lor la gradul de rezistenţă avut anterior, prin compactare conform normativelor în
vigoare. şi folosirea de materiale similare cu cele ale constructorului.
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I.3.    Definirea termenilor şi tehnologiile de refacere a carosabilului
               În sensul prezentului Regulament, termenii vor fi interpretaţi după cum urmează:
- administrator de străzi şi drumuri în Comuna Brădești- DRDP Brasov- DN13A, Consiliul 
Judetean Harghita DJ138, Primaria Comunei Bradesti- drumuri de exploatare, strazi
- executantul lucrării -  entitate juridică aflată în raporturi post execuţie pe întreaga perioadă de
garanţie a lucrării cu Comuna Brădești.
-  referacere infrastructură - intervenţie pe domeniului public sau privat al Comunei Brădești
realizată de societăţi comerciale specializate în construcţii de drumuri, care constă în repararea,
readucerea la starea iniţială a zonei afectate, respectând tehnologia refacerii,  carosabilului, aleii
sau trotuarului după caz.
- cota de intervenţie a adminstratorului străzilor şi drumurilor - şanţ umplut cu balast. 
- zona afectată - zona carosabilă, trotuar, zonă verde.
- zonă de intervenţie - perimetru delimitat prin mijloace de semnalizare rutieră. 
-  refacere integrală infrastructură - readucerea exactă la starea iniţială a oricărui carosabil
reabilitat în ultimii trei ani de zile, perioadă calculată luând ca reper data solicitării intervenţiei,
procedură  ce  presupune  refacerea  completă  a  stratului  binder,  stratului  de  uzură,  refacere
trotuar, înlocuire borduri pe întreaga suprafaţă a strazii.
-  solicitant - titularii de reţele sau orice persoană juridică sau fizică ce intervine la reţelele de
utilitate publică şi afectează domeniul public şi/sau privat al Comunei Brădești.
   Cap. II. - DOMENIUL DE APLICARE
   
             Prezentul Regulament se va aplica lucrărilor de investiţii,  reparaţii  şi  intervenţii
executate   pe  domeniul  public  sau  privat  al  Comunei  Brădești  de  către  persoane  fizice,
persoane juridice, deţinători sau administratori de reţele, precum şi de prestatori autorizaţi care
intervin la aceste reţele. 

  Cap.III. - EMITEREA  AUTORIZAŢIEI ŞI ÎNŞTIINŢĂRII DE  SPARGERE  LA  REMEDIEREA 
AVARIILOR 

  III.1.   Pentru lucrările de intervenţie depistate de către deţinătorii de reţele, din timp, se solicită
de  către  aceştia  „Autorizaţie  de  spargere  la  remedierea  avariilor”,  fiind  necesare
următoarele documente:

a) - cerere tip- conform model anexat - care va cuprinde: 
-    solicitant-denumire, adresă;
- localizarea exactă a intervenţiei- adresa- stradă, număr;
- locul intervenţiei- drum, trotuar, zonă verde;
- perioada pentru care se solicită autorizaţia – nu mai mult de cinci zile 

calendaristice ;
- responsabilul lucrării de intervenţie – nume, prenume, nr. de telefon;
- societatea care reface domemeniul public afectat;
- responsabilul din partea societăţii care execută lucrarea de refacere a 

domeniului public – nume, prenume, nr. de telefon;
b) - plan de situaţie pe care să fie marcată zona afectată;
c) - proiect de semnalizare rutieră şi siguranţa circulaţiei. 

             În caz de intervenție deţinătorii sau administratorii reţelelor de distribuţie gaze 
naturale nu solicită „Autorizaţie de spargere la remedierea avariilor.”

    III.2.  Pentru lucrări de intervenţie, executate în afara orelor de program sau în zilele de
sărbători  legale,  deţinătorii  sau  administratorii  de  reţele  vor  emite  „Înştiinţare  privind
intervenţia de urgenţă” către Primărie, înştiinţarea cuprinzând următoarele date:

a)    - deţinător de reţea - adresa
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                            - localizarea exactă a intervenţiei - adresa- stradă, număr;
                            - locul intervenţiei - drum,trotuar, zonă verde;
                            - data la care a avut loc intervenţia;
                            - societatea care reface domemeniul public afectat;

       -  responsabilul  din  partea societăţii  care execută lucrarea de refacere a
domeniului public       nume, prenume, nr. de telefon.

b)    - plan de situaţie pe care să fie marcată zona afectată;
 III.3.    Prezenta  „Înştiinţare despre intervenţia de urgenţă” va fi depusă obligatoriu şi de
către  deţinătorii  sau  administratorii   reţelelor  de  distribuţie  gaze  naturale,  pentru  toate
intervenţiile la remedierea avariilor.

Cap. IV.    EMITEREA  AUTORIZAŢIEI  DE  SPARGERE  SAU AVIZ  PENTRU ALTE   
LUCRĂRI 

IV. 1.   Pentru lucrări de extindere şi  înlocuire reţele şi branşamente precum şi pentru 
branşamente şi racorduri de orice fel se va solicita „Autorizaţie de spargere”. Pentru obţinerea
autorizaţiei se vor depune următoarele documente:

a) – cerere tip- conform modelului anexat-
b) – autorizaţie de construire- xerocopie-
c) – plan de situaţie , vizat spre neschimbare- xerocopie-
d) – memoriu tehnic- la nevoie planşe explicative- xerocopie-
e) – avizul Harviz cu plan de situaţie- xerocopie-
f) – avizul SC Electrica Transilvania Sud SA. - Birou energetic, cu plan de situaţie- 

xerocopie-
g) –  avizul Delgaz Grid SA  cu plan de situaţie- xerocopie– grafic de execuţie al 

lucrărilor.
h) – alte documente justificative la solicitarea primăriei.

 IV.2.    Pentru lucrări care necesită un volum mic de săpătură, sau timp scurt de execuţie sau
unele lucrări cu caracter de urgenţă, altele decât intervenţii la reţele (reparaţii instalaţii interioare
aflate pe domeniul public sau privat, amenajări sau modificări de accese auto,amenajări trotuare
pe cheltuiala solicitantului, lucrări la împrejmuiri, etc.), se va solicita „Aviz de execuţie lucrări”,
pe baza unui plan de situaţie însoţit de cererea depusă de către solicitant şi care va cuprinde:

a) - solicitant- nume, prenume;
b) - adresa sau locul unde se execută lucrarea;
c) - ce se doreşte a se face;
d) - perioada de timp necesară (nu mai mult de trei zile);
e) - cine execută lucrarea.

Cap. V.  MODUL  DE  EXECUTARE  A  INTERVENŢIILOR  DE  URGENŢĂ  ŞI A 
CELORLALTE  LUCRĂRI

     Pentru executarea lucrărilor se va proceda astfel:
a) - semnalizarea şi marcarea zonei de lucru, conform legislaţiei în vigoare;
b) - tăiere cu disc, în formă geometrică a marginilor suprafeţei necesare lucrării;
c) - la executarea săpăturii se va evita degradarea stratificaţiei limitrofe zonei în 

lucru;
d) - materialul rezultat din săpătură se va încărca direct în maşini şi va fi transportat

în afara zonei de lucru. În zona verde acesta poate fi depozitat pe folie.
e) - curăţarea zonei de resturi de  materiale şi la nevoie spălarea carosabilului, 

trotuarului, aleii, etc. 
f) –semnalizarea zonei până la refacerea completă;

3



Cap.  VI.   CONDIŢII  TEHNICE  DE  REFACERE  A  DOMENIULUI  PUBLIC  AFECTAT  DE
LUCRĂRI

VI. 1.     Pentru aducerea domeniului public şi privat la starea iniţială, după protejarea reţelei 
conform normativelor tehnice specifice fiecărui deţinător de reţea, se vor executa următoarele 
faze de lucrări în funcţie de structura sistemului rutier şi pietonal afectat astfel:

DETALII TEHNICE       ZONA AFECTATĂ     CONDIŢII DE REFACERE OBS.
Canalizare

(planşele 1-6)

Conducta de apă
şi apă termică

(planşele
7-12)

Gaz metan
(planşele13-18)

Cablul electric  
(planşele 19-24)

Străzi modernizate Umplere  cu balast şi 
compactarea lui în straturi de 15 
-20 cm.
Umplere  cu piatră spartă şi com-
pactarea  în straturi de 20 cm.
Tăierea cu maşina cu disc a 
stratu-lui de uzură,stratului de 
legătură şi a stratului de binder 
de criblură ptr. realizarea 
treptelor de înfrăţire;
Amorsarea straturilor cu soluţie 
cationică;
Aplicarea şi cilindrarea straturilor.
Colmatarea rosturilor cu mastic 
bituminos. 

Străzi şi trotuare cu 
îmbrăcă-minţi din mixturi 
asfaltice diferite.

Umplere  cu balast şi 
compactarea lui în straturi de 15-
20 cm.
Tăierea cu maşina cu disc a 
stratu-lui de uzură şi realizarea 
treptelor de înfrăţire.
Turnare beton de ciment C 
12/15. La trotuare stratul de 
beton va fi de minim 10 cm.
Amorsarea straturilor cu soluţie 
cationică;
Aplicarea şi cilindrarea stratului 
de uzură. La trotuare stratul de 
uzură va fi de 3-4 cm.
Colmatarea rosturilor cu mastic 
bituminos.

Străzi şi trotuare cu îmbră-
căminţi  din  beton  de
ciment.

Umplere  cu balast şi 
compactarea lui în straturi de 15-
20 cm.
Tăierea cu maşina cu disc a 
stratu-lui de uzură şi realizarea 
treptelor de înfrăţire.
Turnare beton de ciment C 
12/15. La trotuare stratul de 
beton va fi de minim 10 cm. 

Străzi şi trotuare cu 
îmbrăcă-minţi din pavaje.

Umplere  cu balast şi 
compactarea lui în straturi de 15-
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20 cm.
Aplicarea stratului de nisip5-10 
cm.
Montarea pavajului.

Străzi şi trotuare cu 
îmbrăcă-minţi din balast.

Umplere  cu balast şi 
compactarea lui în straturi de 15-
20 cm.

Refacerea sistemului 
rutier şi pietonal cu mixturi
asfaltice la rece, sau prin 
sistemul „Rino patch”.

Umplere  cu balast şi 
compactarea lui în straturi de 15-
20 cm.
Aşternerea unui strat de  piatră 
spar-tă de 20 cm. şi compactarea
lui;
 Tăierea cu maşina cu disc a 
stratu-lui de uzură şi realizarea 
treptelor de înfrăţire;
Amorsarea suprafeţelor cu 
soluţie;
 Aplicarea şi cilindrarea stratului 
de uzură.

Zona verde Pământul de umplutură se 
compactează;
Ultimul strat de 10-15 cm rămâne
afânat şi curăţat de 
impurităţi(pietre, bolovani, moloz,
etc.).
Se reface flora afectată de lucrări
(gard viu, arboret, gazon, etc.)
Se reface şi zona verde afectată 
de utilajele folosite.

VI.2. Înaintea aplicării straturilor de suprastructură, se va întocmi şi anexa la procesul-verbal de 
recepţie, un document care să ateste gradul de compactare a infrastructurii drumului, 
trotuarului, aleii, obligatoriu la lucrările de extinderi şi/sau înlocuiri reţele şi branşamente.
           La străzile a căror sens sau bandă de circulaţie ,este afectată cu lucrări de spargere 
pentru înlocuiri de reţele branşamente, racorduri etc. pe o suprafaţă de peste 50% , stratul de 
uzură se reface pe toată suprafaţa benzii sau sensului de circulaţie.
 Dacă lucrarea de spargere se face în zona axului benzii de circulaţie sau axului drumului,
stratul de uzură se reface pe toată banda de circulaţie sau tot drumul. 

Dacă lucrarea de spargere s-a executat înspre bordură, în lungul benzii sau sensului de 
circulaţie, refacerea stratului de uzură se închide în bordură.
 La trotuarele afectate de lucrări, longitudinal şi a căror lăţime este mai mică sau egală cu 2 m, 
stratul de uzură se va reface pe toată lăţimea lui.
VI.3.   În „Autorizaţia de spargere” pot fi făcute şi alte precizări, privind refacerea domeniului 
public şi privat şi care trebuie respectate întocmai.
VI.4.  Lucrările de refacere a domeniului public în urma spargerilor, rămân în garanţia 
deţinătorului sau administratorului de reţea, pentru o perioadă de 3 ani de la recepţia lor, sau de
la data expirării perioadei de refacere consemnată în autorizaţie, aviz sau înştiinţare.
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Cap.  VII.   Obligaţiile deţinătorilor  sau  administratorii  de  reţele,  unităţi  economice,
persoane fizice şi societăţi comerciale care solicită autorizarea sau execută lucrări pe
domeniul public şi privat al Comunei Brădești.

                  Deţinătorilor sau administratorii de reţele, unităţilor economice, persoanelor  fizice şi
societăţilor comerciale care solicită autorizarea sau execută lucrări pe domeniul public şi privat
al Comunei Brădești, le revin următoarele obligaţii:

( 1) Să execute  lucrări de spargere a domeniului public, numai după obţinerea de la
Primărie a „Autorizaţiei de spargere” pentru orice tip de lucrări;

(2) Să prezinte la Primărie „Înştiinţarea despre intervenţia de urgenţă”, în prima zi
lucrătoare după executarea intervenţiei;

(3) Să solicite prezenţa reprezentantului Primăriei la predarea amplasamentului în
vederea executării lucrărilor;

(4) Să solicite în scris  prezenţa reprezentantului Primăriei la recepţia lucrărilor
de refacere.  Cu această ocazie se va întocmi un „Proces verbal”,  semnat şi de către
reprezentantul primăriei,   un exemplar din procesul verbal rămâne la Primărie; Pentru
lucrările de refacere în urma intervenţiilor, acesta se va întocmi în prima jumătate a lunii,
pentru  luna  precedentă.  Pentru  lucrările  de  extindere  sau  înlocuire  reţea  şi/sau
branşamente, procesul verbal de recepţie se va întocmi pentru fiecare stradă sau zonă
afectată.

(5) Să verifice şi să ia măsuri de remediere a lucrărilor de refacere, în perioada celor
trei ani de garanţie, de la recepţia refacerii;

(6)  Să remedieze în  termen de 72 de ore de la  sesizarea compartimentului  de
specialitate din cadrul primăriei  sau de la constatarea proprie a deficienţelor de refacere, la
lucrările cu o vechime mai mică de trei ani;

(7) Să aducă sistemul rutier şi pietonal precum şi terenul afectat, la forma iniţială, în
termen de 72 de ore de la terminarea intervenţiei, termen consemnat în autorizaţie, aviz sau
înştiinţare;

(8) Să refacă sistemul rutier şi pietonal, cu o societate comercială care are ca obiect
principal de activitate, construcţia de drumuri;

(9)  Să  respecte  tehnologia  de  refacere,  pentru  fiecare  tip  de  sistem rutier  sau
pietonal în parte conform pevederilor capitolului 6, sau a precizărilor făcute în autorizaţie ,aviz
ori înştiinţare;

(10) Să semnalizeze lucrările, conform legislaţiei în vigoare, atât pe timpul zilei, al
nopţii, cât şi în condiţii de vizibilitate redusă, până la refacerea completă a domeniului public; 

(11)  Repararea  altor  reţele  aflate  în  zonă,  deteriorate  în  timpul  şi  din  cauza
lucrărilor, se va face pe cheltuiala deţinătorului reţelei la care se intervine, în termen de trei zile
lucrătoare de la termenul consemnat în autorizaţie, aviz ori înştiinţare;

(12) Toate daunele produse terţilor din cauza nerespectării prezentelor obligaţii, sau
din  cauza  nerespectării  tehnologiei  de  refacere,  aşa  cum  a  fost  stabilită,  cad  în  sarcina
deţinătorilor  sau  administratorilor  de  reţele,  unităţilor  economice,  persoanelor   fizice  şi
societăţilor comerciale care solicită autorizarea sau execută lucrări pe domeniul public şi privat
al Comunei Brădești, Primăria fiind exonerată de orice răspundere.

(13) Să ridice de la Primărie, autorizaţia, avizul sau înştiinţarea după aprobare sau
vizare, pentru a aplica în procesul de refacere a domeniului  public,  precizările şi  menţiunile
făcute în acestea.
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Cap.  VIII.   CONTROLUL   EFECTUAT   DE   REPREZENTANŢII   PRIMĂRIEI   COMUNEI
BRĂDEȘTI  ,  PE  PERIOADA  DE  VALABILITATE   ŞI   EFECT  AL   AVIZULUI    SAU
AUTORIZAŢIEI  DE SPARGERE

VIII.  1.  Controlul,  constatarea  şi  sancţionarea  contravenţiilor  produse  prin  nerespectarea
prevederilor  prezentei  hotărâri  se  face de către  personalul  abilitat  de  la:  Primăria  Comunei
Brădești, Dir., Poliţie. 
VIII.2.   Procesul verbal de constatare a contravenţiilor va fi întocmit de către agenţii Poliţiei
Locale sau alte organe abilitate şi constituie titlu executoriu, în baza căruia se va proceda la
încasarea contravalorii amenzii, prin serviciile specializate ale primăriei.
VIII.3.   Orice lucrare executată , de către persoane fizice sau juridice care afectează sub o
formă sau alta pe domeniul public, fără a deţine „Autorizaţie de spargere” sau „Aviz de execuţie
lucrări”, se sancţionează cu amendă şi se obligă la readucerea zonei afectate la forma iniţială,
pe cheltuiala proprie în termen de trei zile lucrătoare de la data înştiinţării. Dacă termenul de
refacere nu este respectat zona se reface de către o societate cu care Primăria are contract de
reparaţii  străzi,  alei,  trotuare  etc.  cu  recuperarea  contravalorii  cheltuielilor  ocazionate  de
refacere, de la persoana în cauză.

Cap. IX. - SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII

IX. 1.  Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor Cap.V lit.a), d), e), din anexa 1;
b) nerespectarea prevederilor Cap.VII. (1); 
c) nerespectarea prevederilor Cap.VII (2); 
d) nerespectarea prevederilor Cap.VII (3),(4); 
e) nerespectarea prevederilor Cap.VII (6); 
f) nerespectarea prevederilor Cap.VII (7); 
g) nerespectarea prevederilor Cap.VII (9);
h) nerespectarea prevederilor Cap.VII (10);
i) nerespectarea prevederilor Cap.VII (11);
j) nerespectarea prevederilor Cap.V. lit.b), c), din anexa 1;
k) împiedicarea ori  sustragerea de la efectuarea controlului,  prin  interzicerea

accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor
şi actelor solicitate. 

 IX.2.   Contravenţiile prevăzute la Cap.IX.1. săvârşite de deţinătorii sau administratorii de reţele,
unităţile economice, persoanele  fizice şi  societăţile comerciale care solicită autorizarea sau
execută lucrări pe domeniul public şi privat al Comunei Brădești, se sancţionează cu amendă
după cum urmează:

- 2500 lei, cele prevăzute la litera , a), b), g), h) , cap. VIII.3.);
- 2000-2500 lei, cele prevăzutela litera , c), d), e), f);
- 1500-2000 lei, cele prevăzutela litera , i), j), k).

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BARABÁS ISTVÁN

-L.S., ss.indescifrabilă-

Contrasemnează,
 SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești

BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta - ss.indescifrabilă -
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ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 13/2020

MODELE  DE FORMULARE FOLOSITE.

Art. 1  (1) Pentru lucrări de extindere şi  înlocuire reţele şi branşamente precum şi pentru 
branşamente şi racorduri de orice fel:

                                   CERERE
pentru autorizaţie de spargere privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele

publice de apă,canalizare,gaze,energie termică,energie electrică,telefonie,televiziune şi
transmitere informaţii prin cablu.

 
   Denumirea solicitantului(deţinător de reţea)______________________________________cu 

domiciliul/sediul în_______________ str. ____________________ nr. ___ bl. ___ sc. ____ ap. 
____
judeţul/sectorul _______________ prin prezenta solicităm autorizaţie de spargere pentru 
efectuarea lucrărilor de racorduri/branşamente la :

     □ reţele publice de apă                 □ reţele publice detransport a energiei 
electrice
     □ reţele publice de canalizare                 □ reţele publice de telefonie
     □ reţele publice de gaze     □ reţele publice de televiziune
     □ reţele publice de transport a energiei termice        □ reţele publice de transmitere a 
informaţiei 

pentru beneficiarul/cod unic de înregistrare 
________________________________/______________ cu domiciliul/sediul în 
_____________str. _________________________ nr. ___ bl. ___sc. __ ap. ___ 
judeţul/sectorul _______________.
Lucrările de racorduri/branşament se execută la următoarea 
adresă:____________________________ în perioada: de la_______________ la 
______________.
Executantul lucrării ________________________________________ cu sediul 
în_________________ 
str.___________________________nr____sc._ap.___judeţul_____________tel._____________
_   Responsabilul lucrării 
este_________________________________________tel.__________________
Refacerea infrastructurii se execută de 
către___________________________tel.__________________
Diriginte de şantier pentru refacerea 
infrastructurii:_____________________tel__________________ Refacerea suprastructurii se 
execută de către:__________________________tel__________________   Diriginte de şantier 
pentru refacerea suprastructurii:_____________________tel__________________
     Data Semnătura
                                                   Telefon de contact_____________________

Notă : 
1. Se anexează obligatoriu:- autorizaţia de construire pentru branşament / racord 

(xerocopie) ;
                                             - plan de situaţie vizat spre neschimbare (xerocopie);
                                             - proiect tehnic de execuţie (xerocopie);
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                                          - proiect de semnalizare rutieră şi siguranţa circulaţiei în zonă;
                                – avizul Harviz cu plan de situaţie- xerocopie-

– avizul SC Electrica Transilvania Sud SA. - Birou energetic, 
cu plan de situaţie- xerocopie-
–  avizul Delgaz Grid SA  -grafic de execuţie al lucrărilor.

 2. Execuţia lucrării se va face numai după obţinerea autorizaţiei de spargere şi achitarea 
taxei de spargere (pt. apă, gaz, canalizare, en. electrică, telefonie, en. termică, 
transmitere date etc.) 

9



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI BRĂDEŞTI

RO – 537025 – Brădeşti, str.Petőfi Sándor nr. 14
Telefon/Fax: +40-0266-245001

E-mail: bradesti@gmail.com
Nr. ................din................................

AUTORIZAŢIE PENTRU SPARGEREA DOMENIULUI PUBLIC
privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze,

termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

NR. _________ DIN __________20--
Se autorizează 

(beneficiar)____________________________________________/________________ cu
domiciliul/sediul în _______________str. ________________ nr__sc___ 
ap__judeţul________________ să efectueze lucrări de racorduri/branşamente la:

□ reţele publice de apă □ reţele publice de transport a 
energiei electrice

□ reţele publice de canalizare □ reţele publice de telefonie
□ reţele publice de gaze □ reţele publice de televiziune
□ reţele publice de transport a energiei termice □ reţele publice de transmitere a 

informaţiei

1.Executantul lucrarii  ________________________________________cu domiciliul/sediul 
în_________________str.________________________ nr______ sc_____ ap___ 
judeţul_______________
 Responsabilul  lucrării  este_____________________________________tel.
________________________.
2.Refacerea  infrastructurii la  forma  iniţială  se  execută  de  către
_____________________tel.________________.
Responsabilul  lucrării  de  refacere  a  infrastructurii  este
____________________tel__________________.
3.Refacerea suprastructurii la forma iniţială se execută de către __________________ tel.
__________________.
Responsabilul  lucrării  de  refacere  a  suprastructurii  este  ________________________tel
__________________.
Taxa  pentru  eliberarea  prezentei  autorizaţii,  instituită  prin  HCL  nr.  ………..în  sumă
de________lei  a  fost  achitată  cu  ordinul  de  plată/chitanţa
nr.________________din__________________.
 Lucrările  de  racorduri/branşament  se  execută  la  următoarea
adresă__________________________________
Prezenta autorizaţie  este valabilă  de la____________ până la___________ cu refacerea la
forma iniţială în termen de 3 (trei) zile de la expirare.
 În cazul nerefacerii la termen sau în mod necorespunzător a acestor lucrări se vor aplica

amenzi contravenţionale conf. HCL ……………
 Se vor  lua  măsuri  de  siguranţa  circulaţiei  auto  şi  pietonale  conf.  proiectului  de

semnalizare rutieră şi de sig. circulaţiei
 Zona  de  lucru  se  va  semnaliza  şi  în  timp  de  noapte  conform  Ordinului  M.I.+M.T.

nr.1112/411/2000 apărut în MO nr. 397/2000.
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 Zona de lucru se va curăţa de pamânt şi  de moloz în termen de 8 ore de la începerea
lucrării.

 Pământul rezultat din săpătură se va încărca direct în maşini şi se va transporta în afara
zonei de lucru. Nu se va depozita pământ pe carosabil , trotuare sau zona verde. 

 Se vor respecta prevederile art.8 din „Regulamentul de eliberare a autorizaţiei de spargere şi
refacere a infrastructurii”.

    În vederea executării lucrărilor, beneficiarul deţine autorizaţia de construire nr._________ din
__________/20
     Potrivit prevederilor legale, executantul şi beneficiarul rămân răspunzători de buna întreţinere
a  sistemului  rutier  şi/sau  pietonal  refăcut  timp  de  3  ani de  la  data  refacerii.  Montarea
indicatoarelor de circulaţie este obligaţia executantului.
Nerespectarea prevederilor  autorizaţiei  de faţă,  inclusiv a documentaţiei  care a stat  la baza
autorizării se urmăreşte conform legii.
Prezenta se va aduce la cunoştinţa organelor de circulaţie din Poliţie, obţinându-se şi acordul
acestora, iar în caz că se va închide circulaţia stradală.
NOTĂ : -  Refacerea sistemului rutier la forma iniţială, se va face conform ANEXEI nr.1 (vezi
verso)

  - Nerespectarea condiţiilor impuse duce la anularea prezentei autorizaţii.

  APROB
         PRIMAR, BOKOR BOTOND
                                                                                                                                                        Î
NTOCMIT
                                                        

PRELUNGIRE DE AUTORIZAŢIE

Se  prelungeşte  valabilitatea  autorizaţiei  de  spargere  de  la  _______________  până  la
____________________/20- 
S-a achitat  taxa de prelungire a autorizaţiei  în suma de _______________________ lei,  cu
chitanţa nr. _______________ din ______________/2020

      APROB
         PRIMAR, BOKOR BOTOND
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ANEXA nr. 1

Astuparea  şanţurilor  se  va  face  cu  balast  bine  compactat  până  la  cota  inferioară  a
fundaţiei străzii.
Începerea lucrărilor  de refacere a sistemului  rutier  se vor  face în  prezenţa reprezentantului
Primăriei. 

Refacerea  sistemului  rutier  se  face  respectând  Regulamentul  pentru  refacerea
spargerilor, coroborat cu prezenta Anexă, care face parte integrantă din prezenta Autorizaţie de
spargere. 

Refacerea sistemului rutier se va realiza astfel:

- pentru carosabil :  - strat fundaţie
       balast compactat în straturi de __ cm :________________
 - strat de bază

   beton C 12/15 (B250, Bc15)                ________________________ 
   macadam:      ________________________
   balast stabilizat:                                    ________________________
   mixtură asfaltică de egalizare AB2      ________________________
         -  strat  legătura  :  binder  de  criblură
BAD25________________________
         - strat uzura:
beton asfaltic BA 8 / BA16 /MASF        ________________________
   asfalt turnat       ________________________
   beton de ciment  C12/15 (B250)             ________________________
     calup / pavele:     _________________________

           Obs  :
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
      - pentru  trotuare :   -  balast  compactat  în  straturi  de  ___  cm,
_________________________

        - beton C 12/15 (B250, Bc15)
________________________
        -  asfalt turnat       ________________________
        -  beton  asfaltic  BA8/BA16
_________________________
        -nisip  sorturile_________
_________________________
        -  pavaj  din  dale________________
_________________________

            Obs.
______________________________________________________________________
       -   pentru borduri :   - se vor reface la forma iniţială prin rostuire cu mortar de ciment
      - pentru  rampe  acces :   -
________________________________________________________
      -     pentru  spaţiile  verzi :   -
________________________________________________________

________________________________________________________
         Rosturile  de  tăiere se  vor  închide  obligatoriu  cu  :
_____________________________________
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ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI BRĂDEŞTI

RO – 537025 – Brădeşti, str.Petőfi Sándor nr. 14
Telefon/Fax: +40-0266-245001

E-mail: bradesti@gmail.com

AUTORIZAŢIE PENTRU SPARGEREA DOMENIULUI PUBLIC
privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze,

termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
NR. _________ DIN __________2020

Se autorizează 
(beneficiar)____________________________________________/________________ cu
domiciliul/sediul în _________________________________str. ________________ 
nr______sc____ ap_______
judeţul________________ să efectueze lucrări de racorduri/branşamente la:

□ reţele publice de apă □ reţele publice de transport a 
energiei electrice

□ reţele publice de canalizare □ reţele publice de telefonie
□ reţele publice de gaze □ reţele publice de televiziune
□ reţele publice de transport a energiei termice □ reţele publice de transmitere a 

informaţiei

1.Executantul lucrarii  _____________________________________/________________cu 
domiciliul/sediul
în ____________________str.________________________ nr______ sc_____ ap___ 
judeţul_______________
  Responsabilul  lucrării  este_____________________________________tel.
______________________________.
2.Refacerea infrastructurii la forma iniţială se execută de către ______________________tel.
_______________
Responsabilul  lucrării  de refacere a infrastructurii  este ___________________________  tel
__________________.
3.Refacerea suprastructurii la  forma iniţială  se execută  de către  __________________tel.
__________________.
Responsabilul  lucrării  de  refacere  a  suprastructurii  este  _______________________tel
______________________.
Taxa pentru eliberarea prezentei autorizaţii, instituită prin HCL nr. …………..în sumă 
de__________lei a fost achitată cu ordinul de plată/chitanţa 
nr.________________din__________________.
     Lucrările de racorduri/branşament se execută la următoarea 
adresă__________________________________                                                                          
     Prezenta autorizaţie este valabilă de la____________ până la___________ cu refacerea la 
forma iniţială în termen de 3(trei) zile de la expirare.
 În cazul nerefacerii la termen sau în mod necorespunzător a acestor lucrări se vor aplica

amenzi contravenţionale conf. HCL …………
 Se vor  lua  măsuri  de  siguranţa  circulaţiei  auto  şi  pietonale  conf.  proiectului  de

semnalizare rutieră şi de sig. circulaţiei
 Zona  de  lucru  se  va  semnaliza  şi  în  timp  de  noapte  conform  Ordinului  M.I.+M.T.

nr.1112/411/2000 apărut în MO nr. 397/2000.
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 Zona de lucru se va curăţa de pamânt şi  de moloz în termen de 8 ore de la începerea
lucrării.

 Pământul rezultat din săpătură se va încărca direct în maşini şi se va transporta în afara
zonei de lucru.Nu se va depozita pământ pe carosabil , trotuare sau zona verde. 

 Se  vor  respecta  prevederile  Cap.VI   din  „Regulamentul  privind  emiterea  autorizaţiei  de
spargere şi refacere a infrastructurii domeniului public şi privat al Comunei Brădești”.

    În vederea executării lucrărilor, beneficiarul deţine autorizaţia de construire nr._________ din
__________/20
     Potrivit prevederilor legale, executantul şi beneficiarul rămân răspunzători de buna întreţinere
a  sistemului  rutier  şi/sau  pietonal  refăcut  timp  de  3  ani de  la  data  refacerii.  Montarea
indicatoarelor de circulaţie este obligaţia executantului.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei de faţă, inclusiv a documentaţiei care a stat la
baza autorizării se urmăreşte conform legii.

Prezenta se va aduce la cunoştinţa organelor de circulaţie din Poliţie, obţinându-se şi
acordul acestora.

NOTĂ : -  Refacerea sistemului rutier la forma iniţială, se va face conform ANEXEI nr.1 (vezi
verso)

  - Nerespectarea condiţiilor impuse duce la anularea prezentei autorizaţii.
  

                                                       APROB
PRIMAR, BOKOR BOTOND
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CERERE

pentru autorizaţie de spargere de urgenţă la remedierea avariilor 

Nr.__________din_____________________

1.     (denumire solicitant) cu sediul în _____________ strada ______ nr.____solicităm 
aprobarea 
spargerii: drumului ,trotuarului, zonei verzi, pentru efectuarea lucrărilor de remediere a 
avariilor la:
      □ reţele de apă                                                             □ reţele de transport a energiei 
electrice
      □ reţele de canalizare                                                  □ reţele de transport a energiei 
termice

            □ reţele de transmitere a informaţiei                           □ reţele de telefonie

2. Lucrările în regim de urgenţă se execută la următoarea adresă: 
____________________________, în perioada de la______________la____________de 
către (denumire executant) cu sediul în ________________ strada ______ nr.____
     Responsabilul lucrări 
este:___________________________________telefon_________________
3. Amplasamentul pentru execuţia lucrării se predă la data 
de:________________________________
4.Refacerea infrastructurii la forma iniţială se execută de 
către:_______________________________
     Responsabilul lucrări de refacere a 
infrastructuriieste____________________telefon.__________
5. Refacerea sistemului rutier la forma iniţială se execută de 
către:____________________________
    Responsabilul lucrări de refacere a sistemului rutier 
este____________________telefon_________
6. Anexe obligatorii: - plan de situaţie pe care să fie marcată zona afectată;
                                     - proiect de semnalizare rutieră şi siguranţa circulaţiei în zonă.
_________________________________________________________________________
________

PROCES  VERBAL
de predare a amplasamentului intervenţiei.

           Încheiat azi________________cu ocazia predării-primirii amplasamentului intervenţiei de
remedi-ere a avariilor la :_________________________,între reprezentantul Primăriei Brădești 
şi reprezentantul _____________________________________________________________.

1. Descrierea pe scurt a 
defectului:_________________________________________________________
_______

                   
___________________________________________________________________________

2.Starea domeniului public afectat de 
lucrări:________________________________________
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____________________________________________________________________
________

____________________________________________________________________
________
            3.Observaţii ale altor deţinători de reţele convocaţi: 
__________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________

                                                                                          
Am predat Am primit 
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ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI BRĂDEŞTI

RO – 537025 – Brădeşti, str.Petőfi Sándor nr. 14
Telefon/Fax: +40-0266-245001

E-mail: bradesti@gmail.com

AUTORIZAŢIE DE SPARGERE
la remedierea avariilor  nr.____ din __________

 Urmare solicitării dumneavoastră nr. _______ din _______________ vă facem cunoscut că
Primăria Comunei Brădești  avizează favorabil intervenţia, pentru remedierea avariei la :
      □ reţeaua de apă                                                             □ reţeaua de transport a energiei 
electrice
      □ reţeaua de canalizare                                                  □ reţeaua de transport a energiei 
termice

            □ reţeaua de transmitere a informaţiei                           □ reţeaua de telefonie
Lucrările de remediere se execută la următoarea 

adresă:____________________________________
     de către ______________________________________________cu sediul 
în___________________
      str.______________________________  nr.______ judeţul_______________.

1.Perioada de valabilitate a autorizaţiei: de la_______________ până la______________.
2. Responsabilul lucrări 
este:___________________________________telefon________________
3. Refacerea infrastructurii la forma iniţială se execută de 
către:_______________________________
     Responsabilul lucrări de refacere a infrastructurii 
este____________________telefon.__________
    Refacerea sistemului rutier la forma iniţială se execută de 
către:____________________________
    Responsabilul lucrări de refacere a sistemului rutier 
este____________________telefon_________
4.  Sistemul rutier, pietonal, zona verde se va reface până la data de_______________ cu 
următoarele precizări : 
_________________________________________________________________________

                     _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Din cadrul Primăriei Brădești la recepţia lucrării de refacere va 
participa_________________________________
8. Deţinătorul reţelei rămâne răspunzător de buna întreţinere a sistemului rutier şi/ sau 
pietonal timp de 3 ani de la data procesului verbal de recepţie a  refacerii.
9. Pentru nerespectarea condiţiilor prezentei „ Autorizaţii de spargere”, se vor aplica 
măsurile prevăzute în anexa la H.C.L. nr……. din ……….., art………………..

PRIMAR, BOKOR BOTOND
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 Pentru  intervenţii  la  remedierea  avariilor  în  afara  orelor  de  program,  sau  în  zilele  de
sărbători  legale(  se  depune  şi  de  către  S.C.  E-on  Gaz  Distribuţie  S.A.,  pentru  toate
intervenţiile de urgenţă)

 
Către,

Primăria Comunei Brădești

ÎNŞTIINŢARE
Privind intervenţia  de urgenţă la remedierea avariilor 

Nr.__________din_____________________

1. .Subsemnatul/a____________________________cu domiciliul în _____________ 
str.___________    nr.____ prin prezenta vă facem cunoscut că s-a spart: drumul ,trotuarul, 
zona verde, pentru efectuarea lucrărilor de remediere a avariilor la:
      □ reţele de apă                                                             □ reţele de transport a energiei 
electrice
      □ reţele de canalizare                                                  □ reţele de transport a energiei 
termice
      □ reţele de gaze naturale                                   □ reţele de telefonie
                                           □ reţele de transmitere a informaţiei                           
2. Lucrările în regim de urgenţă s-au executat la următoarea adresă: 
strada______________________ nr._____, în perioada de 
la______________la_____________.
     Responsabilul lucrări 
este:___________________________________telefon_________________
3.Refacerea infrastructurii la forma iniţială se execută de 
către:_______________________________
     Responsabilul lucrări de refacere a 
infrastructuriieste____________________telefon.__________
4. Refacerea sistemului rutier la forma iniţială se execută de 
către:____________________________
    Responsabilul lucrări de refacere a sistemului rutier 
este____________________telefon_________
5. Anexe obligatorii: - plan de situaţie pe care să fie marcată zona afectată;

                                     
Data :                                                                                             Semnătura:
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DATE PRIVIND REFACEREA DOMENIULUI PUBLIC 
(se completează de către primărie)

     Domeniul public afectat de lucrări se va reface până la ______________, cu următoarele 
precizări:

_________________________________________________________________________
_________ 

_________________________________________________________________________
_________

_________________________________________________________________________
_________ 

Din cadrul Comunei Brădești la recepţia lucrării de refacere va 
participa_________________________________
 Deţinătorul reţelei rămâne răspunzător de buna întreţinere a sistemului rutier şi/ sau pietonal
timp de 3 ani de la data procesului verbal de recepţie a  refacerii.

 Pentru nerespectarea condiţiilor de refacere se vor aplica măsurile prevăzute în anexa nr.___ 
la Hotărârea Consiliului Local nr._________ din ___________, art. ______________ .

PRIMAR, BOKOR BOTOND S.T.R.I.S.C.T.
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CERERE
aviz de execuţie lucrări ,altele decât intervenţii de urgenţă sau extinderi şi înlocuiri reţele ori

branşamente 

1. .Subsemnatul/a____________________________cu domiciliul în _____________ 
str.___________    nr.____prin prezenta solicităm “Aviz de execuţie lucrări” pentru: 
(descrierea 
lucrării)___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________
2. Lucrările solicitate se execută la următoarea adresă:_____________________________, 
în perioada de la______________la_____________de 
către___________________________cu sediul în_________________
Str.________________________, nr.____, judeţul_______________.
     Responsabilul lucrări 
este:___________________________________telefon_________________
3.Refacerea infrastructurii la forma iniţială se execută de 
către:_______________________________
     Responsabilul lucrări de refacere a 
infrastructuriieste____________________telefon.__________
4. Refacerea sistemului rutier la forma iniţială se execută de 
către:____________________________
    Responsabilul lucrări de refacere a sistemului rutier 
este____________________telefon_________
5. Anexe obligatorii: - plan de situaţie pe care să fie marcată zona afectată;
                                     - proiect de semnalizare rutieră şi siguranţa circulaţiei în zonă ( la 
nevoie)

Data :                                   Telefon de contact                                      Semnătura:
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AVIZ
de execuţie lucrări ,altele decât intervenţii de urgenţă sau extinderi şi înlocuiri reţele ori 
branşamente

     Urmare solicitării dumneavoastră nr. _______ din _______________ vă facem cunoscut că 
Primăria Comunei Bradesti avizează favorabil executarea lucrărilor solicitate.

Lucrările se execută la următoarea adresă:____________________________________
     de către ______________________________________________cu sediul 
în___________________
      str.______________________________  nr.______ judeţul_______________.

1.Perioada de valabilitate a avizului: de la_______________ până la______________.
2. Responsabilul lucrări 
este:___________________________________telefon________________
3. Refacerea infrastructurii la forma iniţială se execută de 
către:_______________________________
     Responsabilul lucrări de refacere a infrastructurii 
este____________________telefon.__________
    Refacerea sistemului rutier la forma iniţială se execută de 
către:____________________________
    Responsabilul lucrări de refacere a sistemului rutier 
este____________________telefon_________

4.  Sistemul rutier, pietonal, zona verde se va reface până la data de_______________ cu 
următoarele precizări:     
_________________________________________________________________________
                      
__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
_______.

Din cadrul Primăriei Com. Brădești la recepţia lucrării de refacere va 
participa_________________________________
5. Taxa pentru eliberarea prezentului aviz, instituită prin H.C.L.. ___________ în sumă 
de________ a fost achitată cu ordinal de plată/chitanţa nr. ______________ din 
_____________.
6. Deţinătorul avizului rămâne răspunzător de calitatea refacerii pentru o perioadă de 3 ani, 
de la data refacerii.
7. Pentru nerespectarea condiţiilor prezentului „ Aviz de execuţie lucrări”, se vor aplica 
măsurile prevăzute în anexa la H.C.L. nr……. din ……….., art………………..

PRIMAR, BOKOR BOTOND
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ANEXA nr. 3 la HCL nr. 13/2020
Planşe de execuţie
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