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Nr.184/31.05.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: aprobare regulament privind executarea lucrărilor tehnico-edilitare — extinderi 
de reţele, racorduri, branşamente pe raza municipiului Slatina. 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n şedinţa ordinară din 
data de 31.05.2022. 

Având 1n vedere: 
- iniţiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 67912/31.05.2022 

la proiectul de hotârâre; 
- raportul de specialitate nr.67924/31.05.2022 Intocmit de către Direcţia Arhitect Sef, 

Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului; 
- prevederile art. 621, alin (1) din Codul Civil al României din 17 iulie 2009; 
- prevederile art. 47, alin. (9), lit. b), c) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 1, alin. (11) coroborat cu art. 2, alin.(3), (31), art. 6, alin. (1), lit. cl, art. 11, 

alin. (7), lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 22, lit. b), art. 27, lit. g) din Legea nr. 10/1995 privind Calitatea 1n 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea Incadrării 1n categorii funcţionale a 
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr.49/1998 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor 1n localităţile urbane; 

- prevederile art. 25, alin (1), lit. b), art. 35, alin. 11) din Ordinul 839/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 1112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
condiţiile de Inchidere a circulaţiei şi de instituire a restricţillor de circulaţie 1n vederea executării de 
lucrări 1n zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului, actualizat; 

- prevederile Ordinului nr. 1294/2017 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea 
Normelor telmice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor 1n 
localităţile urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare- Capitolul III, Pct. 3.1; 3.6; 
3.8; 3.12, 3.13; 

- prevederile REGLEMENTARII TEHNICE din 15 februarie 2005 - normative pentru 
Intreţinerea şi repararea străzilor, indicativ NE033-04 (revizuire C270-1991). 

- avizul favorabil al Comisiei Urbanism, amenajarea teritoriului şi al Comisiei juridice şi de 
disciplină, din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(7), lit. n) şi art.196 alin.(1) lit.„a" din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. — Pe data prezentei se aprobă regulamentul privind executarea lucrărilor tehnico-edilitare — 
extinderi de reţele, racorduri, branşamente pe raza municipiului Slatina, conform anexei, parte 
integrantă la prezenta hotArâre. 



Art. 2. — incepând cu data prezentă orice altă prevedere contrară işi Incetează aplicabilitatea. 
Art. 3. — Prezenta hotărke se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

municipiului Slatina şi se comunică la: 
Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
Primarul municipiului Slatina; 

- Direcţia Arhitect şef, Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului; 
Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public; 
Direcţia Poliţia Locală Slatina; 
Direcţia Administrare Patrimoniu; 
Serviciul Lucrări Publice. 

Pre edigte'de şedinţă, Contrasemnează, 

ILTI  ViOleta Cristina Secretar general al municipiului Slatina 
Mihai-- Ion IDITA 

Hotărărea a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU". 
18 - consilieri prezenţi 

3 - consilieri absenţi 

21 - consilieri în funcţie. 



ANEXA la HCL nr. 184/31.05.2022 

REGULAMENT 
pentru lucrarile tehnico-edilitare — extinderi de retele, racorduri, bransamente 

CAPITOLUL I — DISPOZITII GENERALE 
1.1. Cadrul legal Prezentul Regulament a fost Intocmit 1n baza următoarelor acte normative: 
1. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
3. Codul Civil al României ; 
4. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
6. Legea nr. 10/1995 privind Calitatea 1n construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
7. H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea Incadrării 1n categorii funcţionale a drumurilor publice şi a 
drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
8.0rdinul nr. 49/1998 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea şi realizarea străzilor 1n localităţile urbane; 
9. Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţi; 
10. Ordinul nr. 1112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de Inchidere 
a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie 1n vederea executării de lucrări 1n zona 
drumului public şi/sau pentru protejarea drumului; 
11. Ordinul nr. 1294/2017 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stalpilor pentru instalaţii şi a pomilor 'in localităţile urbane 
şi rurale; 
12. REGLEMTNTAREA TEHNICĂ din 15 februarie 2005, normative pentru Intreţinerea şi 
repararea străzilor, indicativ NE033-04 (revizuire C270-1991). 
1.2. Domeniu de aplicare 
Prezentul regulament se va aplica lucrărilor de investiţii din categoria lucrarilor de retele tehnico-
edilitare executate pe domeniul public al Municipiului Slatina si pe domeniul privat al persoanelor 
fizice si/sau juridice, de către persoane fizice, persoane juridice, deţinători sau administratori de 
reţele, precum şi de prestatori autorizaţi care intervin la aceste reţele. 
1.3. Definirea unor termeni utilizaţi 'in cadrul prezentului Regulament 
in sensul prezentului regulament, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează: 

• Autorizatie — document scris, emis de către Primarul municipiului Slatina prin Directia Arhitect 
Sef, prin care se stabilesc termenele şi condiţiile de execuţie a lucrărilor la reţelele tehnico-edilitare 
aflate pe domeniul public si/sau privat 
• Reţele tehnico-edilitare - ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării 
serviciilor de utilităţi publice; 
• Domeniu public - totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate 1n 
proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de 
folosinţă sau interes public local, declarate ca atare prin hotărăre a Consiliului Local şi care nu au 
fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public naţional; 
• Ocupare domeniu pubic - teren ocupat de pământul provenit din săpătură, utilaje, ş.a. 



• administrator de drumuri 1n Municipiul Slatina - Consiliul Local al municipiului Slatina prin 
D.A.S .I.P. 
• executantul lucrării - o entitate juridică aflată 1n raporturi de execuţie şi post execuţie pe Intreaga 
perioadă de garanţie a lucrării cu U.A.T. Slatina 
• benefIciarul lucrării - o entitate juridică care realizează lucrări de investiţii, reparaţii sau 
intervenţii pe domeniul public al municipiului Slatina si/sau domeniu privat 
• refacere infrastructură - intervenţie pe domeniul public al municipiului Slatina realizată de 
beneficiarul lucrării de investiţii, reparaţii sau intervenţii care constă 1n repararea, readucerea la 
starea iniţială a zonei afectate, respectând tehnologia refacerii, a carosabilului sau trotuarului, după 

caz; 
• zonă afectată- zonă carosabilă, trotuar, zonă verde; 
• zonă de intervenţie- perimetru delimitat prin mijloace de semnalizare rutieră 

CAPITOLUL 11 - NORME PRIVIND LUCRARILE DE EXTINDERE RETELE, 
RACORDURI SI BRANSAMENTE 

Art. 1. (1) Pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi/sau deviere care privesc exclusiv 
racordarea/branşarea la reţelele tehnico- edilitare existente 1n zonă, autorizaţia emisa de Primarul 
Municipiului Slatina se emite 1n numele operatorilor de reţele tehnico-edilitare, pe baza cererii 
formulate de beneficiarul obiectivului şi 1n considerarea drepturilor legale de care beneficiază 

operatorul de reţea. 

(2) Autorizaţiile de construire pentru imobil şi autorizaţia Primarului Municipiului Slatina pentru 
instalaţiile de racordare la utilităţi se pot emite concomitent — la solicitarea beneficiarului lucrarii, in 
baza proiectelor de specialitate. Imposibilitatea emiterii unei autorizaţii a administratorului 
drumului pentru realizarea instalaţiei de racordare la una din utilităţi nu va bloca procesul de 
emitere a celorlalte autorizaţii de construire pentru imobil şi alte 
(3) Prin prezentul Regulament se interzice intervenţia pe domeniul public al Municipiului Slatina 1n 
scopul lucrărilor de investiţii, intervenţii, branşamente, racorduri şi refacere a infrastructurii rutiere 
şi pietonale a oricărei persoane juridice sau fizice fara obtinerea in prealabil a Autorizatiei de 
Construire pentru lucrari tehnico-edilitare emisa de Primarul Municipiului Slatina. 
Art. 2. Autorizaţiile aferente lucrarilor tehnico-edilitare pentru zonele istorice şi pentru extinderile 
de reţele se vor elibera conform Legii 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 3. Executarea lucrărilor de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, 
termice, energie electrică, telefon, televiziune prin cablu şi altele asemenea se poate efectua in baza 
autorizaţiei de construire emisa pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării 

executării lucrărilor. 

Art. 4. Se pot executa fără autorizaţie de construire/desfiinţare, cu acordul administratorului 
drumului, următoarele lucrări: 

• lucrări de branşamente aeriene 1n zonele 1n care nu sunt interzise prin regulamentul local de 
urbanism; 
• lucrări de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-
edilitară. 

Art. 5. Sunt exceptate de la prevederile prezentului Regulament lucrări de branşamente şi racorduri 
executate la infrastructura tehnico-edilitară pe domeniul privat apartinand persoanelor faice sau 
juridice. 
Art. 6. Societatile comerciale specializate 1n lucrări de drumuri şi agreate de Primăria Municipiului 
Slatina, vor fi direct răspunzătoare pentru straturile ce concură la realizarea drumului respectiv. 
Art. 7. Toate lucrările de gospodărie subterană care intersectează străzi cu carosabil din 
Imbrăcăminţi permanente, aflate 1n garanţie, se vor executa numai prin foraje orizontale dirijate fără 

a afecta sistemul rutier. Utilajele vor avea 1n componenţă obligatoriu sisteme de detecţie şi sistem 
de mixare cu pompare de bentonită. 



mijloacelor de transport sau pietonală, precum şi scurgerea apelor la rigolă, iar pentru surplusul de 
pământ şi moloz se va Incheia contract cu operatorul de salubritate al Municipiului Slatina. 
Art. 9. Beneficiarii sau executanţii lucrărilor tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public au 
obligatia de a Incheia contTacte de refacere a domeniului public cu una din societatile comerciale 
specializate 1n lucrări de drumuri şi agreate de U.A.T. Slatina, cât şi cu operatorul de salubritate al 
Municipiului Slatina, pentru igenizarea zonei. 
Art. 10. (1) După lucrările de spargere a străzii/trotuarului, săpătura se va executa manual cu 
asistenţă tehnică din partea reprezentanţilor deţinătorilor de reţele. 
(2) Beneficiarii sau executanţii lucrărilor tehnico-edilitare vor fi râspunzători pentru avariile 
produse la alte reţele, iar 1n cazul unor accidente vor răspunde contravenţional, civil sau penal, 
potrivit legii. 
Art. 11. Pentru emiterea Autorizatiei de Construire aferenta lucrarilor tehnico-edilitare sunt necesare 
următoarele documente: 
a) Cerere tip conform modelului prevazut in Legea 50/1991, 
b) Acte din care să rezulte dreptul de proprietate al construcţiei care se branşează (autorizaţie de 
construire, sentinţă civilă, extras CF). 
c) Documentaţia tehnică-parte scrisă şi desenată - cu soluţia tehnică propusă, conform Anexa 1 la 
Legea 50/1991. 
d) Plan de situaţie vizat de deţinătorul de utilitate, pe care să fie marcată suprafaţa afectată a 
domeniului public. 
e) Document din care să rezulte acordul tuturor deţinătorilor de utilităţi că soluţia propusă poate fi
executată. 
f) soluţia tehnică de branşare/racordare 1n copie şi original de la deţinătorul de utilitate. 
g) Contract Incheiat Intre deţinătorul de utilitate şi firma care execută lucrarea. 
h) Memoriu tehnic şi detalii de execuţie( suprafaţa afectată 'in metrii pătraţi defalcată pe 
carosabil/trotuar/spaţiu verde/pământ, pe fiecare stradă 1n parte) 
i) Dovada achitării taxelor solicitate prin Certificatul de Urbanism şi contract de execuţie lucrări 

Incheiat cu o societate comercială specializată 1n lucrări de drumuri şi agreată de U.A.T. Slatina. 

j) Contract pentru igenizarea zonei şi transport pământ şi moloz rezultat din săpătură cu operatorul 

de transport si colectare deseuri — aviz salubritate (dupa caz); 
k) Devizul de lucrări 
1) copie autorizatie de construire — obiectiv pentru care se solicita extindere retea / racord / 
bransament (dupa caz) 
Art. 12. in cazul 1n care termenul de valabilitate al Autorizatiei de Construire a fost depăşit, acesta 

poate fi prelungit o singură dată. 

CAPITOLUL 111 - NORME PRIVIND REFACEREA DOMENIULUI PUBLIC AFECTAT 

DE LUCRĂRILE DE SPARGERI 

Art. 1. Execuţia lucrărilor de refacere drumuri se va face doar de către societăţile comerciale 

specializate 1n lucrări de drumuri şi agreate de U.A.T. Slatina. 
Art. 2. Racordurile şi branşamentele se pot executa numai cu refacerea pe o lăţime de 0,50 m de o 

parte şi de alta a zonei de intervenţie, cu colmatarea rosturilor de Imbinare. 
Art. 3. in cazul 1n care se execută lucrări de cuplare sau traversare prin spargere a străzilor In 

garanţie investitorul are obligaţia de a freza sau decapa stratul de uzură pe o lăţime de 0,50 m de o 
parte şi de alta a zonei de intervenţie, cu colmatarea rosturilor de Imbinare. 
Art. 4. Executantul lucrării este obligat să transmită către U.A.T. Slatina o copie a avizului poliţiei 

Rutiere, obţinut potrivit dispoziţiilor art. 5 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice. 
Art. 5. (1) Autorizaţia produce efecte de la data emiterii avizului de către Poliţia Rutieră 

(2) Neanunţarea Inceperii lucrării se sancţionează contravenţional conform prevederilor legale. 



Art. 6. Depăşirea perioadei autorizate se sancţionează contravenţional conform prevederilor legale. 
Art.7. Condiţiile tehnice de refacere a imbrăcăminţii străzii (carosabil + trotuar) afectata de lucrările 

de intervenţii, reparatii capitale, modernizări, extinderi ale retelelor tehnico — edilitare conform: 
STAS 10144/1-90- Străzi- Profiluri transversale-Prescripţii de proiectare; 

STAS 10144/3-91-Străzi-Elemente geometrice-Prescripţii de proiectare; 

STAS 10473/1-87-Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment; 

STAS 6400-84-Straturi de bază şi de fundaţie; 

SR 7970-Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald ( ABl; AB2); 

SR 174-1 
SR 174-2 — Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald STAS 9095 — 90, 

STAS 4032/1 — 90, 
STAS 183 — 83 
STAS 10144/3 — 91 
SR 6978 — 96 
STAS 174 — 83 
STAS 662 — 89 
STAS 2914 — 84 
CD 98 — 86 
C 175 — 75 
SR 662 — 2002 
STAS 8877 72. 
Art. 8. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către: 

a) Primar şi Imputerniciţii acestuia; 
b) Poliţiştii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Slatina. 
Art. 9. Amenzile se constituie venit la Bugetul Local al U.A.T. Slatina. 

CAPITOLUL IV - Dispoziţii finale 

Art. 1. Prezentul Regulament intră 1n vigoare de la data aducerii lui la cunoştinţă publică 1n 

conformitate cu dispoziţiile art. 198 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Art. 2. Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederi legale ulterioare ce vizează 

domeniul de aplicare al acestuia. 

PreS dinte de sectinţ:ă; 

ILIE\ Violeta'C'i4stin 


