
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
              
 PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a 

străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din municipiul Craiova 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
22.04.2021; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.57948/2021, raportul nr.57952/2021 
întocmit de Direcţia Servicii Publice și raportul de avizare nr.58041/2021 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, 
trotuarelor și zonelor verzi din municipiul Craiova; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonantei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  Legii nr.10/1995 privind 
Calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,  Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,  Ordonantei de Urgenta a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, Hotararii Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării 
în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise 
circulaţiei publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministerului 
Transporturilor nr.49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi 
realizarea străzilor în localităţile urbane,  Codului Civil și Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; 

În temeiul art.129 alin.2 lit. d coroborat cu alin.7 lit.m, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, modificată și completată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și 
zonelor verzi din municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei, își înceteaza efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.18/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului 
privind selectarea societăţilor comerciale care  vor  executa  lucrări  de  reparaţii  
drumuri, după spargere, pe raza municipiului Craiova, modificată și completată 



și nr.37/2014 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin 
spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din municipiului Craiova, 
modificata si completata. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia de Investiţii, 
Achiziţii şi Licitaţii, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi Poliţia 
Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE  
SERVICIUL ADMINISTRARE ȘI ÎNTRETINERE DRUMURI  
Nr. 57948/29.03.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind Regulamentul pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din Municipiul 

Craiova 
 

Lucrările de investiţii, reparaţii şi intervenţii executate pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Craiova de către persoane fizice, persoane juridice, deţinători sau administratori de reţele, precum şi de 
prestatori autorizaţi care intervin la aceste reţele se efectueaza in prezent in baza Hotararii Consiliului Local 
Craiova nr. 37/2014 prin care a fost aprobat Regulamentul pentru traversarea prin spargere a străzilor, 
trotuarelor şi zonelor verzi din municipiului Craiova. 

La adoptarea HCL nr. 37/2014, s-au avut în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de construire, act normativ care a suferit numeroase modificari, printre care cele aduse de 
Legea nr. 193/2019 si Legea nr. 7/2020. 
În noul context legislativ, au fost adoptate o serie de măsuri menite să sprijine și să simplifice demersurile ce 
trebuie întreprinse de către investitorii/beneficiarii lucrărilor de construire. 

Potrivit art. 11, alin. (7), lit d) si e) din Legea nr. 50/1991, se pot executa fără autorizaţie de construire: 
„d) lucrări de branşamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de 

urbanism;  
e) lucrări de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară 

existentă în zonă, cu acordul/autorizaţia administratorului drumului”.  
Un alt element de noutate îl reprezintă dispozițiile art. 1, alin. (11 ) ale aceluiași act normativ, potrivit 

cărora pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branşarea la 
reţelele tehnico- edilitare existente în zonă, acordul/autorizaţia administratorului drumului se emite de 
autorităţile competente în numele operatorilor de reţele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de 
beneficiarul obiectivului şi în considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de reţea. 
Autorizaţiile de construire pentru imobil şi acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru instalaţiile 
de racordare la utilităţi se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unui/unei acord/autorizaţii al/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 utilităţi." 

Pe fondul modificarilor legislative survenite se impune adoptarea unui nou Regulament care sa fie 
adaptat noului context creat prin instituirea acestor norme in concordanță cu cerințele actuale. 

Potrivit prevederilor art. 8, alin. (1) Cod Administrativ, activitatea autoritîții publice locale este 
guvernată de principiul transparenței, astfel, în procesul de elaborare a actelor normative, autorităţile şi 
instituţiile publice au obligaţia de a informa şi de a supune consultării şi dezbaterii publice proiectele de acte 
normative şi de a permite accesul cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor administrative, precum şi la 
datele şi informaţiile de interes public, în limitele legii. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local Regulamentul pentru 
traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din Municipiul Craiova. 

 
PRIMAR, 

Lia-Olguța Vasilescu 

 
             Întocmit, 
             DIRECTOR EXECUTIV, 
                    DELIA CIUCĂ 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE  
SERVICIUL ADMINISTRARE ȘI ÎNTRETINERE DRUMURI  
Nr. 57952/29.03.2021 

 

Raport de specialitate 
privind Regulamentul pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din 

U.A.T. a Municipiului Craiova,  
 
Lucrările de investiţii, reparaţii şi intervenţii executate pe domeniul public sau privat al 

Municipiului Craiova de către persoane fizice, persoane juridice, deţinători sau administratori de 
reţele, precum şi de prestatori autorizaţi care intervin la aceste reţele se efectueaza in prezent in baza 
Hotararii Consiliului Local Craiova nr. 37/2014 prin care a fost aprobat Regulamentul pentru 
traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din municipiului Craiova, 
fundamentata in principal pe dispozitiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
construire , act normativ care a suferit modificari prin adoptarea Legii nr. 193/2019 si a Legii nr. 
7/2020. 

In noul context legislativ , au fost adoptate o serie de masuri menite sa sprijine si sa simplifice 
demersurile ce trebuie intreprinse de catre investitorii/beneficiarii lucrarilor de construire.  

Noua reglementare clarifică regimul aplicabil anumitor lucrări de construire prin excluderea 
expresă a acestora de la procedura de autorizare fiind completată lista pentru care se simplifică / nu 
mai este necesară autorizația de construire . 

Potrivit art. 11, alin (7), lit d) si e) din Legea nr. 50/1991 modificata si completata prin Legea 
nr. 193/2019 si Legea 7/2020 se pot executa fără autorizaţie de construire: 
d) lucrări de branşamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de 
urbanism;  
e) lucrări de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară 
existentă în zonă, cu acordul/autorizaţia administratorului drumului; 

Astfel, o modificare semnificativă constă în faptul că se pot executa fără autorizație de 
construire sau desființare lucrări de branșamente aeriene , în zonele în care nu sunt interzise prin 
regulamentul local de urbanism.  

De asemenea, pentru racordarea la rețelele de utilități publice, conform noii legi, avizele 
obținute în procedura de autorizare sunt valabile atât pentru executarea lucrărilor de construcție, cât și 
pentru lucrările de racordare și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze termice, 
energie electrică, telefon etc., fiind astfel extinsa sfera de valabilitate a avizelor / acordurilor necesare 
in vederea autorizarii executarii lucrarilor de construire. 

De asemenea in conformitate cu prevederile art. 1, alin. (1¹) pentru realizarea lucrărilor de 
construcţii şi/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branşarea la reţelele tehnico- edilitare 
existente în zonă, acordul/autorizaţia administratorului drumului se emite de autorităţile competente 
în numele operatorilor de reţele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul 
obiectivului şi în considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de reţea. Autorizaţiile 
de construire pentru imobil şi acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru instalaţiile de 
racordare la utilităţi se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unui/unei acord/autorizaţii al/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 utilităţi." 
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Art. 22, lit. f) din Legea nr. 10/1995 a suportat modificari prin Legea nr. 7/2020 referitoare la 
modul de efectuare a receptiei la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în 
autorizaţia de construire ce nu se va putea realiza decat împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor 
branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi 
colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. 

Pe cale de consecinta, se impune instituirea unor norme privind extinderea de retele, racorduri 
si bransamente, a lucrarilor de interventii in caz de avarii, dar si a celor de bransament aerian. 

De asemenea se impune reglementarea unor norme privind refacerea domeniului public afectat 
de lucrarile de spargere, precum si condiţiile tehnice de refacere a îmbrăcăminţii străzii (carosabil + 
trotuar) afectata de lucrările de intervenţii, reparatii capitale, modernizări, extinderi ale retelelor 
tehnico – edilitare. 

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1) si (4) din Legea nr. 51/2006 sistemele de utilităţi 
publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale , 
iar lucrările de înfiinţare, dezvoltare, reabilitare şi retehnologizare a sistemelor de utilităţi publice, 
precum şi lucrările de revizii, reparaţii şi remediere a avariilor sunt lucrări de utilitate publică. 

De asemenea, potrivit art. 37, alin. (3) din actul normativ precizat in cazul intervenţiilor 
necesare pentru prevenirea producerii unor avarii sau pentru remedierea unor avarii care depăşesc 24 
de ore, acestea se efectuează în maximum 72 de ore şi se aduc la cunoştinţa autorităţilor 
administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop 
serviciile de utilităţi publice, a utilizatorilor, a deţinătorilor de terenuri sau a proprietarilor bunurilor 
afectate; pe perioada intervenţiilor respective, operatorii sunt în drept să întrerupă furnizarea/prestarea 
serviciilor, cu plata penalizărilor prevăzute în contracte.  

De asemenea , potrivit alin. (4) ocuparea temporară a unor terenuri pentru lucrări de intervenţie, 
înfiinţare, extindere, retehnologizare, reparaţii şi revizii planificate la sistemele de utilităţi publice, 
care se execută într-o perioadă mai mare de 72 de ore, se va face pe baza acordului prealabil al 
deţinătorilor de terenuri şi cu plata despăgubirilor cuvenite, stabilite potrivit reglementărilor legale în 
vigoare. Dacă cu ocazia executării lucrărilor se produc pagube proprietarilor din vecinătatea 
sistemelor de utilităţi publice, operatorii au obligaţia să plătească despăgubiri acestora, în condiţiile 
legii.  

In conformitate cu prevederile art. 47, alin. (7) din OG 43/1997 pentru utilizarea amprizei şi a 
zonei de siguranţă a drumurilor publice prin amplasarea supraterană sau subterană a unor construcţii, 
instalaţii şi/sau panouri publicitare, prin executarea de căi de acces la drumul public, cu amenajările 
aferente, parcări, refugii auto, platforme carosabile şi de control, precum şi pentru accesul în zona 
drumului public pentru efectuarea unor lucrări, acceptate de administratorul drumului, se aplică tarife 
pentru utilizare şi acces în zona drumului.  

Obligaţia şi responsabilitatea privind construcţia, întreţinerea şi repararea căilor de acces în/din 
drumul public, a parcărilor, a refugiilor şi a platformelor carosabile revin beneficiarului înscris în 
acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, conform alin. 8 
al art. 47 din OG nr. 43/1997. 
   Pe fondul modificarilor legislative survenite se impune adoptarea unui nou Regulament care sa 
fie adaptat noului context creat prin instituirea acestor norme in concordanta cu cerintele actuale. 

Potrivit prevederilor art. 8, alin. (1) Cod Administrativ, activitatea autorității publice locale 
este guvernată de principiul transparenței, astfel, în procesul de elaborare a actelor normative, 
autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a informa şi de a supune consultării şi dezbaterii 
publice proiectele de acte normative şi de a permite accesul cetăţenilor la procesul de luare a 
deciziilor administrative, precum şi la datele şi informaţiile de interes public, în limitele legii. 

Prezenta propunere a fost supusă spre consultare publică potrivit prevederilor Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 
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Prin adresa nr. 4619/12.03.2021, Compania de Apă Oltenia S.A. a propus o serie de modificări 
a anexei nr. 7 la prezentul regulament.  

Propunerile formulate în temeiul art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, sunt întemeiate și s-a procedat la definitivarea prezentului 
proiect. 

Faţă de cele expuse, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, elaborarea proiectului de hotarare privind Regulamentul pentru traversarea 

prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din U.A.T. a Municipiului Craiova, în forma 
anexată la prezentul raport. 

 
 

 
 

Director Executiv,      Şef Serviciu, 
DELIA CIUCĂ      Marian Ghencioiu   
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi      Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi   
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului            legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului  
Data                 Data              
Semnatura                 Semnatura 
 
       Întocmit, 
                   Insp. Gabriel Ghenovici 
       Îmi asum responsabilitatea pentru  
       fundamentarea, realitatea şi legalitatea  
       întocmirii acestui act oficial 
       Data                  
       Semnatura  
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 58041/ 29.03.2021 

RAPORT DE AVIZARE 
 Avand in vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 57948/29.03.2021 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul Administrare și 
Întreținere Drumuri; 

 Raportul de specialitate nr. 57952/29.03.2021 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul Administrare și 
Întreținere Drumuri; 

 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 Codul Civil;  

 O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 Legea nr. 10/1995 privind Calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  

 O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a 
drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în 
localităţile urbane;  

 HCL nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare;   

 HCL nr. 18/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

 Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 

propunerea privind Regulamentul pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor 

verzi din U.A.T. a Municipiului Craiova. 
 

DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi           Îmi asum responsabilitatea pentru realitatea  
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului     și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 01.04.2021         Data 01.04.2021              
Semnatura          Semnatura           
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ANEXA LA HOTĂRÂREA NR._________ 

REGULAMENT 
Pentru traversarea prin spargere a străzilor,  trotuarelor  şi zonelor verzi 

din U.A.T. a Municipiului Craiova 
 

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE 
1.1. Cadrul legal 
Prezentul Regulament a fost întocmit în 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;  
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 în construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
7. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  
8. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  
9. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 
10. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
11. H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

12. Ordinul nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea 
străzilor în localităţile urbane;  

13. Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţi;  

14. Ordinul nr. 1112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de 
închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de 
lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului;  

15. Ordinul nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor 
edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale; 

16. Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii şi STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri “Îmbrăcăminţi 
bituminoase cilindrate executate la cald”;  

17. REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 15 februarie 2005, normative pentru întreţinerea şi 
repararea străzilor, indicativ NE033-04(revizuire C270-1991);  

18. STAS 10144/1-90- Străzi- Profiluri transversale-Prescripţii de proiectare;  
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19. STAS 10144/3-91-Străzi-Elemente geometrice-Prescripţii de proiectare;  
20. STAS 10473/1-87-Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment;  
21. STAS 6400-84-Straturi de bază şi de fundaţie;  
22. SR 7970-Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald ( AB1; AB2); 

17. SR 174-1; SR 174-2 – Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald 
23. STAS 9095 – 90,  
24. STAS 4032/1 – 90,  
25. STAS 183 – 83 
26. STAS 10144/3 – 91 
27. SR 6978 – 96 
28. STAS 174 – 83 
29. STAS 662 – 89 
30. STAS 2914 – 84 
31. CD 98 – 86 
32. C 175 – 75 
33. SR 662 – 2002 
34. STAS 8877 72. 
35. H.C.L. al Municipiului Craiova privind taxele și impozitele locale. 
1.2. Domeniu de aplicare 
Prezentul regulament se va aplica lucrărilor de investiţii, reparaţii şi intervenţii executate pe 

domeniul public al Municipiului Craiova 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 UTILIZAȚI ÎN CADRUL PREZENTULUI 
REGULAMENT  

În sensul prezentului regulament, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:  
 Autorizatie  – document scris, emis de către Primarul municipiului Craiova prin Directia 

Servicii Publice, prin care se stabilesc termenele şi condiţiile de execuţie a lucrărilor la 
reţelele tehnico-edilitare aflate pe domeniul public  

 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 în 
proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura 
lor, sunt de folosinţă sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre 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, ș.a. 
 Perioada de valabilitate a Autorizatiei de spargere strada - perioada cuprinsă între data 

începerii lucrărilor şi data terminării lucrărilor (cu aducerea zonei afectate la starea 
iniţială), date stabilite prin respectiva autorizatie.  

 Aplicaţia Help Desk – Aplicaţie electronică de notificare a intervenţiilor pe domeniul 
public, la care sunt înrolaţi furnizorii de utilităţi din municipiul Craiova şi reprezentanţi 
ai autorităţii locale. 

 Aplicaţia de Autorizaţii spargere – Modul de gestiune electronică a autorizaţiilor de 
spargere stradă, în cadrul aplicaţiei de management documente PIRS-ePRIM. 
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 administrator de drumuri în Municipiul Craiova - Consiliul Local al municipiului 
Craiova 

 executantul lucrării - o entitate juridică aflată în raporturi de execuţie şi post execuţie pe 
întreaga perioadă de garanție a lucrării cu U.A.T. a Municipiului Craiova 

 beneficiarul lucrării  - o entitate juridică care realizează lucrări de investiţii, reparaţii sau 
intervenţii pe domeniul public al municipiului Craiova. 

 refacere infrastructură - intervenţie pe domeniul public al municipiului Craiova realizată 
de beneficiarul lucrării de investiţii, reparaţii sau intervenţii  care constă în 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 II - 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 în zonă, autorizaţia emisa de Primarul 
Municipiului Craiova se emite în numele operatorilor de reţele tehnico-edilitare, pe baza cererii 
formulate de beneficiarul obiectivului şi în considerarea drepturilor legale de care beneficiază 
operatorul de reţea.  

(2) Autorizaţiile de construire pentru imobil şi autorizaţia Primarului Municipiului Craiova 
pentru instalaţiile de racordare la utilităţi se emit concomitent. 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 utilităţi. 

(3) Lucrările tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public (străzi, trotuare, parcări, 
spaţii verzi) se pot executa numai după emiterea Autorizaţiei de Spargere Stradă (în forma 
prevăzută de anexa nr. 1 la prezentul Regulament) aprobată de Primarul Municipiului Craiova  
prin Directia Servicii Publice , avizata si verificata , dupa caz , de  Direcţia de investiţii, achiziţii şi 
licitaţii sau Direcţia Elaborare şi implementare proiecte din cadrul U.A.T. a Municipiului Craiova. 

Art. 2. (1) Taxa pentru obtinerea Autorizatiei Spargere Strada va reprezenta 1 % din 
valoarea devizului de lucrări. 
 (2) Dovada platii taxei pentru obţinerea Autorizaţiei Spargere Stradă se face la depunerea 
documentaţiei. 

Art. 3. (1) Respectarea condiţiilor cuprinse în Autorizaţia de Spargere Stradă emisă de catre 
Primarul Municipiului Craiova prin Directia Servicii Publice este obligatorie. 

(2) Prin prezentul Regulament se interzice intervenţia pe domeniul public al Municipiului 
Craiova în 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 
Spargere Strada emisa de Primarul Municipiului Craiova  prin Directia Servicii Publice. 

Art. 4. Executantul lucrărilor care afecteaza domeniul public este obligat să respecte 
termenul de executie acordat prin Autorizaţia de Spargere Stradă care va fi stabilit în concordanţă 
cu graficul de execuţie a lucrărilor prezentat de beneficiar şi proiectant.   

Art. 5. Autorizaţiile de Spargere Stradă pentru zonele istorice şi pentru extinderile de reţele 
se vor elibera în baza Autorizaţiei de Construire conform Legii 50/1991 cu modificările  şi 
completările ulterioare si a inscrisurilor prevazute la art. 20 din Regulament. 
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Art. 6. 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. 7 Se pot executa fără autorizaţie de construire/desfiinţare, cu acordul administratorului 
drumului, următoarele lucrări : 

 lucrări de branşamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul 
local de urbanism; 

 lucrări de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura 
tehnico-edilitară. 

Art. 8. Sunt exceptate de la prevederile prezentului Regulament lucrări de branşamente şi 
racorduri executate la infrastructura tehnico-edilitară pe domeniul privat apartinand persoanelor 
fizice sau juridice. 

Art. 9. Societatile comerciale specializate în lucrări de drumuri şi agreate de Primăria 
Municipiului Craiova, vor fi direct răspunzătoare pentru straturile ce concură la realizarea 
drumului respectiv. 

Art. 10. Toate lucrările de gospodărie subterană care intersectează străzi cu carosabil din 
îmbrăcăminţi permanente, aflate în garanţie, se vor executa numai prin foraje orizontale dirijate 
fără a afecta sistemul rutier. Utilajele vor avea în componenţă obligatoriu sisteme de detecţie şi 
sistem de mixare cu pompare de bentonită. 
 Art. 11. (1) Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările 
prevăzute în autorizaţia de construire, se va efectua numai împreună cu recepţia la terminarea 
lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe 
individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces. 
  (2) La recepţia la terminarea lucrărilor se va întocmi un dosar  pentru fiecare stradă în parte 
ce va conţine; buletinul de analiza cu gradul de compactare al umpluturii( proba Proctor pentru 
pămân, balast), certificate de calitate ale materialelor pentru straturile ce concură la realizarea 
drumul respectiv, planşe foto A 4 color sau film înregistrat pe CD ale traseului înainte de lucrare şi 
după lucrare, cât şi copii xerox ale comenzilor transmise către firmele de refacere. (drumuri, spaţii 
verzi, piatră de râu, piatră cubică şi salubritate).                                                                                                         

Art. 12. Pământul rezultat din săpătură va fi depozitat în aşa fel încât să nu împiedice 
circulaţia mijloacelor de transport sau pietonală, precum şi scurgerea apelor la rigolă, iar pentru 
surplusul de pământ şi moloz se va încheia contract cu operatorul de salubritate al Municipiului 
Craiova. 

Art. 13. Beneficiarii sau executanţii lucrărilor tehnico-edilitare care afecteaza domeniul 
public au obligatia de a încheia contracte de refacere a domeniului public cu una din societatile 
comerciale specializate în lucrări de drumuri şi agreate de U.A.T. a Municipiului Craiova, cât şi cu  
operatorul de salubritate al Municipiului Craiova, pentru igenizarea zonei. 
 Art. 14. (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 răspunzători pentru avariile 
produse la alte reţele, iar în cazul unor accidente vor răspunde contravenţional, civil sau penal, 
potrivit legii. 

Art. 15. Beneficiarii sau executanţii lucrărilor tehnico-edilitare care afecteaza domeniul 
public au  obligatia de a solicita recepţia la terminarea lucrărilor (P.V.R.T.L.) în maxim 15 zile de 
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la expirarea termenului din  Autorizaţia de  Spargere Stradă. Pentru fiecare lucrare se va întocmi 
un dosar care să conţină probă Proctor,  documente de calitate cu buletinele de analiză anexate ale 
materialelor puse în operă, planse foto după refacere. 
         Art. 16. Lucrarea nerecepţionată de reprezentanţii Serviciului Administrare şi Întreţinere 
Drumuri din cadrul U.A.T. a Municipiului Craiova, se consideră nepreluată şi rămâne în 
continuare în sarcina executantului până la încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor. 
          Art. 17. Pentru carosabil/trotuar cu beton asfaltic/beton de ciment, la terminarea lucrării 
zona de lucru se va curăţa şi spăla, pe bază de comandă către  operatorul de salubritate al 
Municipiului Craiova.   
       Art. 18. În termenul de garanţie de 2 ani, aferent de la terminarea lucrării şi până la recepţia 
finală, societatile comerciale specializate în lucrări de drumuri şi agreate de U.A.T. a Municipiului 
Craiova sunt obligate să întreţină îmbrăcămintea sau umplutura pe cheltuială proprie, indiferent de 
valoare. 

Art. 19. În cazul lucrărilor tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public Primarul 
Municipiului Craiova prin Direcţia Servicii Publice emite: AUTORIZAŢIE DE SPARGERE 
STRADĂ. 

Art. 20. Pentru emiterea  AUTORIZAŢIEI DE SPARGERE STRADĂ sunt necesare 
următoarele actele: 
         (1)      a) Cerere tip conform modelului prevazut in anexa nr. 6. 

b) Acte din care să rezulte dreptul de proprietate al construcţiei care se branşează 
(autorizaţie de construire, sentinţă civilă, extras CF). 
c)  Material foto din care să se observe îmbrăcămintea carosabilului şi clădirea care se 
branşează. 
d)  Simulare foto cu propunerea. 
e)  Documentaţia tehnică-parte scrisă şi desenată- cu soluţia tehnică propusă. 
f) Plan de situaţie vizat de deţinătorul de utilitate, pe care să fie marcată suprafaţa 
afectată a domeniului public. 
g) Document din care să rezulte acordul tuturor deţinătorilor de utilităţi că soluţia 
propusă poate fi executată. 
h) Soluţia tehnică de branşare/racordare în copie şi original  de la deţinătorul de 
utilitate. 
i) Contract încheiat între deţinătorul de utilitate şi firma care execută lucrarea. 
j) Memoriu tehnic şi detalii de execuţie( suprafaţa afectată în metrii pătraţi defalcată 
pe carosabil/trotuar/spaţiu verde/pământ, pe fiecare stradă în parte)  
k) Dovada achitării contravalorii refacerii sistemului rutier(factură/O.P.), şi contract 
de execuţie lucrări încheiat cu o societate comercială specializată în lucrări de 
drumuri şi agreată de U.A.T. a Municipiului Craiova. 
l)  Dovada achitării contravalorii refacerii pavajelor din piatră cubică, piatră de râu, 
piatră spartă şi spaţiu verde(factură/O.P.), şi contract pentru execuţia lucrărilor de 
refacere încheiat cu RAADPFL Craiova. 
m) Contract pentru igenizarea zonei şi transport pământ şi moloz rezultat din săpătură  
cu operatorul de transport si colectare deseuri; 
n) Grafic de execuţie lucrări( suprafaţa afectată în metrii pătraţi defalcată pe 
carosabil/trotuar/spaţiu verde/pământ, pe fiecare stradă în parte)  
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o) Devizul de lucrări. 
p) Copie chitanţă privind plata taxei pentru obţinerea Autorizaţiei de Spargere Stradă. 
q) copie autorizatie de construire. 

          (2)  Regulamentului privind selectarea societăţilor comerciale care vor executa lucrări de 
reparaţii drumuri, după spargere, pe raza U.A.T. a Municipiului Craiova este prevăzut în anexa nr. 
7 a prezentului regulament. 

Art. 21. În cazul în care termenul de valabilitate al Autorizatiei Spargere Strada a fost 
depăşit, din motive întemeiate ( ploi, ninsori) acesta poate fi prelungit o singură dată (în forma 
prevăzută de anexa nr. 4 la prezentul Regulament).  

Art. 22. Pentru prelungirea Autorizaţiei de Spargere Stradă sunt necesare următoarele acte: 
a) Cerere tip conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;  
b) Memoriu tehnic privind oportunitatea prelungirii lucrărilor; 
c) Plan de situaţie   
d) Grafic de execuţie lucrări. 
e) Contract de execuţie de lucrări încheiat cu o societate comercială specializată în 
lucrări de drumuri şi agreată de U.A.T. a Municipiului Craiova, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului privind selectarea societăţilor comerciale care vor 
executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza U.A.T. a Municipiului 
Craiova. 
f) Contract pentru igenizarea zonei şi transport pământ şi moloz rezultat din săpătură  
cu operatorul de salubritate al Municipiului Craiova  
g) Copie chitanţă privind plata taxei pentru prelungirea Autorizaţiei de Spargere 
Stradă. 

Art. 23. Taxa pentru prelungirea Autorizaţiei de Spargere Stradă este de 100 LEI pentru 
persoane fizice şi 5000 LEI pentru persoane juridice. Dovada platii taxei pentru prelungirea 
Autorizaţiei de Spargere Stradă se face la depunerea documentaţiei. 
 

Cap. III -  NORME PRIVIND LUCRĂRILE DE INTERVENTII ÎN CAZ DE AVARII 
   
Art. 24. În conformitate cu „Normativul pentru întreţinerea şi repararea străzilor”, (indicativ 

NE 033-05*) Capitolul 10, Art.66, punctul 4 - „pentru lucrările accidentale(I.A.) cu caracter urgent 
şi operativ ce trebuie executate imediat pentru restabilirea circulaţiei, documentaţia tehnico-
economică se poate elabora pe parcursul execuţiei în aceleaşi condiţii ca pentru lucrările de 
reparaţii curente. 

Art. 25. (1) Defecţiunile accidentale la reţele, care necesită intervenţia imediată, vor fi 
obligatoriu notificate prin intermediul aplicaţiei Help Desk. 

(2) Notificarea va fi însoţită de fotografi de la faţa locului înainte cât şi după aducerea la 
starea iniţială  a drumului. 

(3) Detinătorii sau administratorii de reţele au obligaţia de a desemna cel puţin un 
reprezentant din cadrul societăţii/regiei care va fi înrolat în cadrul aplicaţiei Help Desk. 
Persoana/persoanele nominalizate vor notifica în cadrul aplicaţiei, în mod obligatoriu, toate 
intervenţiile pe domeniul public. Orice notificare deschisă va urma întreg fluxul de lucru pentru 
rezolvarea activă şi proactivă a intervenţiei (START→STOP) 

Art. 26. În termen de 48 de ore de la anunţ, cu excepţia zilelor nelucrătoare, se va depune 
documentaţia pentru eliberarea Autorizaţiei de Intervenţie la sediul autorităţii publice locale. 
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 Art. 27.  Interventia de urgenta pe domeniul public de catre titularul de retele se va realiza 
cu respectarea următoarelor faze în executie: 

a) Semnalizarea rutieră corespunzătoare a lucrării conform Ordinului MI-MT,  nr. 1112/411,  
publicat în Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000, pe toată durata execuţiei. 

b) Tăierea cu maşina de tăiat rosturi a conturului pe care se intervine; 
c) După remedierea avariei şi îndepărtarea materialului contaminat din fundaţie, se trece la 

execuţia lucrărilor de umplutură, prin compactări succesive în straturi de 25-30 cm. 
d) Se va executa frezarea sau decaparea pe o lăţime de 0,25 m în jurul intervenţiei, cu 

colmatarea rosturilor de îmbinare. 
       e) Aducerea la starea iniţială a sistemului rutier afectat se va executa din acelaşi material 

existent înainte de spargere în maxim 48 de ore de la aducerea  la cota de carosabil neafectat de 
săpătură, atunci când condiţiile tehnice şi meteo o permit. 
 f) În maxim 15 zile după expirarea termenului din Autorizaţiei de Intervenţie se va solicita 
recepţia lucrării. Pentru fiecare intervenţie se va întocmi un dosar care să conţină probă Proctor,  
documente de calitate cu buletinele de analiză anexate, poză după refacere. 

Art. 28. În cazul lucrărilor în regim de urgenţă, se va emite de catre detinătorul sau 
administratorul de reţea: AUTORIZAŢIE DE INTERVENŢIE (în forma prevăzută de anexa nr. 2 
la prezentul Regulament). 
         Art. 29. Autorizaţia de Intervenţie se va întocmi obligatoriu de catre detinătorii sau 
administratorii de reţele, indicându-se următoarele: 

a) Localizarea exacta a lucrărilor; 
b) Durata de execuţie; 
c) Termenul de refacere a sistemului rutier la forma iniţială în baza contractului de 
execuţie lucrări încheiat cu o societate comercială specializată în lucrări de drumuri şi 
agreată de U.A.T. a Municipiului Craiova. 
d) Responsabilul lucrării, din partea executantului: nume, prenume, nr. telefon; 
e) Firma care execută refacerea sistemului rutier la forma iniţială şi responsabilul 
lucrării cu nr. de telefon. 
f) Planşe foto format A 4 pe care să fie marcată zona de intervenţie; 
g) Plan de situaţie pe care să fie marcată zona afectată;          

           h) Copie xerox după comanda transmisă către  societatea comercială specializată în 
lucrări de drumuri pentru refacerea sistemului rutier cu beton asfaltic/beton de ciment. 

Art. 30. Beneficiarii lucrărilor de interventie în caz de avarii care afectează domeniul public 
au obligatia de a încheia contracte de refacere a domeniului public cu una din societatile 
comerciale specializate în lucrări de drumuri şi agreate de U.A.T. a Municipiului Craiova. 

Art. 31. După executarea lucrărilor, beneficiarii Autorizaţiilor de Intervenţii au obligatia de 
a preda amplasamentul catre societăţile comerciale de drumuri agreate de U.A.T. a Municipiului 
Craiova, care execută refacerea, pe baza unui proces verbal, care va fi ataşat la procesul verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor.  

Art. 32. Societaţile comerciale, regiile autonome sau alte unităţi care au în administrare sau 
exploatare retele de distribuţie sau canalizare sunt obligate să fixeze şi să menţină piesele vizibile 
cum ar fi: capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze, receptori de ape pluviale, hidranţi, 
etc., la cota părţii carosabile şi trotuarelor. 

CAPITOLUL IV-  NORME PRIVIND LUCRĂRILE DE BRANŞAMENT AERIAN  
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Art. 33. (1) În cazul lucrărilor de branşamente aeriene care se execută pe domeniul public se 
emite: AUTORIZAŢIE DE BRANŞAMENT AERIAN se emite de Primarul Municipiului Craiova 
prin Direcţia Servicii Publice.  

(2) Branşamentele aeriene se pot executa în zonele în care nu sunt interzise prin 
regulamentul local de urbanism. 

Art. 34.   Pentru emiterea AUTORIZAŢIEI DE  BRANŞAMENT AERIAN sunt necesare 
următoarele acte:  

a) Cerere tip conform modelului prevazut in anexa nr. 5. 
b) Localizarea exacta a lucrărilor; 

                    c) Durata de execuţie; 
d) Responsabilul lucrării, din partea executantului: nume, prenume, nr. telefon 

            e) Fişa de soluţie din care să reiese tipul branşamentului(LEA). 
Art. 35. Toate branşamentele aeriene de pe domeniul public la reţelele electrice sau de 

telefonie  se executa în baza unei „AUTORIZAŢII DE  BRANŞAMENT AERIAN” (în forma 
prevăzută de anexa nr. 3 la prezentul Regulament), aprobată de Primar prin Direcţia Servicii 
Publice.  

Art. 36. Taxa pentru branşamentele aeriene electrice de telefonie şi televiziune prin cablu 
este cea stabilită conform prevederilor H.C.L. al Municipiului Craiova privind taxele și impozitele 
locale, în vigoare la data solicitării autorizației. 

Art. 37. Dovada platii taxei se va face la depunerea documentaţiei. 
CAPITOLUL V - NORME PRIVIND REFACEREA DOMENIULUI PUBLIC 

AFECTAT DE LUCRĂRILE DE SPARGERI 
Art. 38. Execuţia lucrărilor de refacere drumuri se va face doar de către societăţile 

comerciale specializate în lucrări de drumuri şi agreate de U.A.T. a Municipiului Craiova. 
     Art. 39.  Termenul de garanţie pentru lucrările de refacere drumuri este de 2 ani. 

Art. 40. Sunt scutite de la plata taxei pentru obţinerea Autorizaţiei de Spargere Stradă, 
lucrările executate pentru U.A.T. a Municipiului Craiova.  

Art. 41. Pentru emiterea tuturor autorizaţiilor se va folosi programul „Management 
Documente modulul Spargere Străzi ”. 

Art. 42. (1) Pentru străzile în garanţie lucrările de investiţii se pot executa numai cu 
refacerea în totalitate a carosabilului(stratul de uzură)/ trotuarului afectat, cât şi a marcajului rutier, 
numai cu societatea care are în garanţie strada/străzile afectate sau cu acordul scris al acesteia către 
altă societate specializată în lucrări de drumuri şi agreată de U.A.T. a Municipiului Craiova. 

(2) Racordurile şi branşamentelese 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 îmbinare. 

Art. 43. În cazul în care se execută lucrări de cuplare sau traversare prin spargere a străzilor 
în 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 îmbinare. 
      Art. 44.  Executantul lucrării este obligat să transmită către U.A.T. a Municipiului Craiova 
o copie a avizului Poliţiei Rutiere, obținut potrivit dispozițiilor art. 52 din O.G. nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
       Art. 45. (1) Autorizaţia produce efecte de la data emiterii avizului de către Poliţia Rutieră  
 (2) Neanunţarea începerii lucrării se sancţionează contravenţional conform prevederilor art. 
56 din prezentul regulament. 
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         Art. 46. Depăşirea perioadei autorizate se sancţionează contravenţional conform prezentului 
Regulament. 

Art. 47.  În maxim 15 zile de la expirarea termenului din  Autorizaţia de Spargere Stradă , 
beneficiarul/investitorul are obligaţia de a convoca comisia de recepţie din care vor face parte 
obligatoriu reprezentanţii U.A.T. a Municipiului Craiova din cadrul Serviciului Administrare şi 
Întreţinere Drumuri şi reprezentantul firmei de refacere a carosabilului.  

Art. 48. Pentru străzile ieşite din perioada de garanţie, refacerea pentru branşamente şi 
racorduri la persoane fizice se va executa cu frezarea sau decaparea stratului de uzură pe o lăţime 
de 0,25 m în jurul suprafeţei afectate şi colmatarea rosturilor de îmbinare.  

Art. 49. Pentru străzile ieşite din perioada de garanţie pe care se execută investiţii, refacerea 
carosabilului/trotuarului se va executa pe toată lungimea şi lăţimea benzii de circulaţie/trotuarului 
pe care se monteză instalaţia subterană. În cazul în care se execută şi branşamente, ce traversează 
şi banda/benzile de circulaţie care nu sunt afectate de reţeaua principală şi distanţa între 
branşamente este mai mică de 15 metri, carosabilul şi trotuarele se vor reface în totalitate pe toată 
lungimea şi lăţimea acestora. Dacă distanţa între branşamente este mai mare de 15 metri, refacerea 
se va executa cu frezare  pe o suprafaţă de 0,5 metri  în jurul perimetrului suprafeţei afectate, şi 
colmatarea rosturilor de îmbinare. 

Art. 50. Lucrările tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public compus din pavaje din 
piatră cubică, piatră de râu, piatră spartă şi spaţiu verde vor fi refăcute de  RAADPFL Craiova. 

Art. 51. După terminarea lucrărilor, zona de lucru se curăţă şi se spală ca urmare a solicitării 
către operatorul de salubritate al U.A.T. a Municipiului Craiova. 

Art. 52. Se interzice executarea de săpături pe partea de carosabil şi trotuar a străzilor, în 
perioada 15 noiembrie – 15 martie, cu excepţia perioadelor în care temperaturile o permit, cu 
respectarea normativelor în vigoare. 

Art. 53.  Condiţiile tehnice de refacere a îmbrăcăminţii 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 ( AB1; AB2); 17. 
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. 
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Art. 54.  Actele necesare pentru emiterea  AUTORIZAŢIEI DE SPARGERE STRADĂ 
pentru lucrările efectuate de  U.A.T. a Municipiului Craiova sunt urmatoarele: 

a) Cerere tip modelului prevazut in anexa nr. 1. 
b) Plan de situaţie pe care să fie marcată suprafaţa afectată a domeniului public.  
c) Contract de execuţie de lucrări încheiat cu o societate comercială specializată 
în lucrări de drumuri şi agreată de U.A.T. a Municipiului Craiova. 
d) Contract pentru execuţia lucrărilor de refacere a pavajelor din piatră cubică, 
piatră de râu şi spaţiu verde, încheiat cu RAADPFL. 
e) Poză format A 4 pe care să fie marcată zona de intervenţie sau CD; 
f) Grafic execuţie lucrări. 

CAPITOLUL VI - CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI : 
Art. 55. Constituie contravenţie săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte de către 

persoane fizice și juridice, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, 
să fie considerate infracțiuni: 

a) Executarea lucrarilor tehnico edilitare care afecteaza domeniul public fara obtinerea 
prealabila a Autorizatiei Spargere Strada; 

b) Nerespectarea conditiilor cuprinse in Autorizatia Spargere Strada emisa de Primarul 
Municipiului Craiova; 

c) Nerespectarea termenului de executie acordat prin Autorizatia de Spargere Strada; 
d) Tasarile suplimentare aparute pe domeniul public in urma lucrarilor tehnico-edilitare 

executate de catre societatile comerciale specializate in lucrari de drumuri si agreate de U.A.T. a 
Municipiului Craiova  

e) Nerespectarea obligatiei de a executa lucrarile de gospodarie subterana care intersecteaza 
strazi cu carosabil din imbracaminti permanente , aflate in garantie, prin foraje dirijate fara a afecta 
sistemul rutier  

f) Lipsa sistemelor de detectie si sistem de mixare cu pompare de bentonita la utilajele 
folosite pentru executarea lucrarilor 

g) Executarea lucrarilor tehnico edilitare fara incheierea contractelor de refacere a 
domeniului public cu societatile comerciale specializate in lucrari de drumuri si agreate de U.A.T. 
a Municipiului Craiova 

h) Lipsa asistentei tehnice din partea detinatorilor de retele la lucrarile de spargere 
i) Nerespectarea de catre beneficiarii sau executanţii lucrărilor tehnico-edilitare care 

afecteaza domeniul public de a solicita recepţia la terminarea lucrărilor (P.V.R.T.L.) în maxim 15 
zile de la expirarea termenului din  Autorizaţia de  Spargere Stradă 
 j) Neluarea masurilor de intretinere a imbracamintii sau umplutura in termenul de garanţie 
de 2 ani, aferent de la terminarea lucrării şi până la recepţia finală de catre societatile comerciale 
specializate în lucrări de drumuri şi agreate de U.A.T. a Municipiului Craiova. 

k) Lipsa notificarii  prin intermediul aplicaţiei Help Desk  a defecţiunilor accidentale la 
reţele, care necesită intervenţia imediată, si a planselor foto de la faţa locului înainte cât şi după 
aducerea la starea iniţială  a drumului 

l) Nedepunerea documentatiei pentru eliberarea Autorizatiei de Interventie in termen de 
doua zile lucratoare de la producerea avariei 

m) Interventia de urgenta pe domeniul public de catre titularul de retele fara respectarea 
fazelor în executie prevazute la art. 27 din prezentul Regulament; 
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n) Efectuarea lucrărilor în regim de urgenţă, fara Autorizatie de Interventie emisa de catre 
detinătorul sau administratorul de reţea; 

o) Intocmirea Autorizatiei de Interventie de catre detinatorii sau Administratorii de retele 
fara a contine informatiile prevazute la art. 29 din Regulament 

p) Executarea lucrărilor de branşamente aeriene pe domeniul public fara  AUTORIZAŢIE 
DE BRANŞAMENT AERIAN emisa de Primarul Municipiului Craiova prin Direcţia Servicii 
Publice 

q) Executarea lucrarilor de investitii fara refacerea in totalitate a carosabilului , trotuarului 
afectat cat si a marcajelor rutiere aflate in garantie cu o alta societate comerciala decat cea care are 
in garantie lucrarea sau fara acordul scris al acesteia 

r) Executarea lucrarilor de investitii fara refacerea in totalitate a carosabilului , trotuarului 
afectat cat si a marcajelor rutiere  

s) Executarea lucrărilor de cuplare sau traversare prin spargere a străzilor în garanţie fara 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 îmbinare 

ș) Netransmiterea catre Municipiul Craiova a avizului Poliţiei Rutiere, obținut potrivit 
dispozițiilor art. 52 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare. 

t) Executarea lucrărilor tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public compus din pavaje 
din piatră cubică, piatră de râu, piatră spartă şi spaţiu verde cu o alta entitate juridica decat cu  
RAADPFL Craiova  
 Art. 56. (1) Savarsirea faptelor prevazute la art. 55 din prezentul Regulament, constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amendă:  de la 2.000 la 2.500 lei. 
 (2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii sau, după 
caz, a comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzută în prezentul 
regulament pentru contravenţia săvârşită. 
 (3) Plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiei se depun 
spre soluţionare Judecătoriei Craiova in termen de 15 zile de la data comunicării actului 
constatator și sancționator. 

Art. 57. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către: 
a) Primar şi împuterniciţii acestuia; 

          b) Poliţiştii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova. 
Art. 58. Amenzile se constituie venit la Bugetul Local al U.A.T. a Municipiului Craiova. 
CAPITOLUL VII - Dispoziţii finale 
Art. 59. (1) Pentru străzile aflate în perioada de garanţie şi perioada de monitorizare, 

executate în baza contractelor implementate de Direcţia de Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii şi 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, Autorizaţia de Spargere Stradă/Autorizaţia de 
Intervenţie, va fi întocmită de personalul serviciului Administrare şi Întreţinere Drumuri iar 
verificarea şi aprobarea acestora se va face de către Direcţia de Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii sau 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, după caz. 

(2) Verificarea, monitorizarea şi recepţia lucrărilor de refacere a carosabilului va fi făcută 
de direcţia care a aprobat lucrările respective. 

Art. 60. După primirea documentaţiei de Spargere Stradă se va solicita verificarea 
documentaţiei prevazuta la art.20 lit. (a-e) de către Direcţia de Urbanism si Amenajarea 
Teritoriului din cadrul U.A.T. a Municipiului Craiova, ce va viza cu favorabil/nefavorabil, pentru 
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bransamentele aferente imobilelor construite anterior intrarii in vigoare a Legii 193/2019 pentru 
modificarea si completarea Legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 61. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aducerii lui la cunoştiinţa publică 
în conformitate cu dispozițiile art. 198 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Art. 62. Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederi legale ulterioare ce 
vizează domeniul de aplicare al acestuia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7 	 Tel.: 40251(416235 
Cralova, 200586 	 Fax: 402611411661 

consiliulocal@primariacraiova.ro  
mem. prima riaera lova.ro 

DIRECTIA SERVICII PUBLICE 

SERVICIUL ADMINISTRARE $1 iNTRETINERE DRUMURI 

APROBAT, 
PRIMAR, 

AUTORIZATIE DE SPARGERE STFtADA 
Nr. 	 din 	,  

Pentru traversarea prin spargere a strazilor, trotuarelor si zonelor verzi din Municipiul Craiova 

	

Urmare cererii adresate de 	 cu 

domiciliul 	in judetul 	 , satul 	 , sectorul 

, nr. 	 , bl. 	 , Sc. 	 , et. 	 , 

	 , ap. 	 , cod postal 	 , tel. 	 , fax 	 , mob. 

	  inregistrata la nr. 	 din 	 , pentru beneficiarul 

Cu 	domiciliul in judetul 

, 	Municipiul 	 , satul 	  sectorul 	 , 

, nr. 	 , bl. 	  Sc. 	 , et. 	 , ap. 

	 , cod postal 

Dupa finalizarea Iucrãrii, aveti obligatia de a instiinta Primaria Municipiului Craiova, in termen de 15 zile, pentru receptia la 
terminarea lucrarilor. 

Punct de lucru 

(strada, nr.) 

Natura si dimensiunile spargerii (mp) Termen de executare lucrare 

carosabil trotuar zona verde ex. instalatie refacere 

I 

Constructor (executant instalatie): 

CUI 	 CF 

     

 

sediu 

functie 

  

, reprezentat de 

tel. 	 fax 

       

	 mob. 	  

Constructor refacere carosabil, trotuar, spatiu verde: 

sediu 	 , reprezentat de CUI 
	

CF 

functia tel. 	  fax 	 mob. 	  

Achitat taxa de 
	

lei Cu chitanta numarul 
	

din 

Monitorizare, refacere strada, DIRECTOR EXECUTIV, SEP SERVICIU A.I.D., 

intocm it, 

Autorizatia nr. 16 din 11/02/2021 
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Anexa 2 la Regulament  

 
 
 
 

                                                                                                                    Sigla societătii 
 

 

    

        Nr. înregistrare al deţinătorului de utilitate                                    APROBAT   
       Nr…….../.................                                                                                              PRIMAR,  

                                                 
                                                                                             
  

              

 Avizat Lucrari ,                                                                            
                                                                             

 

                                                                  Monitorizare Refacere Stradă, 
                                                                                          
                                                    
                           AUTORIZAłIE DE INTERVENłIE 

PENTRU AFECTAREA SISTEMULUI RUTIER/PIETONAL/SPAłIULUI VERDE  
În perioada .. .. …. s-a  intervenit  la reŃeaua publică de alimentare cu apă potabilă   pe stra-
da…………………, zona imobilului cu numarul …..                                                       

  Tip sistem afectat: …..............; 
 Tip intervenŃie: avarie; 
 Cauza apariŃiei evenimentului: …...............; 
 SuprafaŃa afectată: …..... mp; 

    1.Responsabil cu lucrarea este: 
Nume şi prenume/ 

FuncŃie 

Serie  
CI/BI 

CNP Adresă/Telefon 

maistru 

XXXXXXXXXXX 

DX 

XXXX 
XXXXXXXXXX Str.  XXXXXXXXX 

    2.Responsabil din partea ….............................. SA cu remedierea provizorie a sistemului 
rutier/pietonal/zonă verde este: 
Nume şi prenume/ 

FuncŃie 

Serie  
CI/BI 

CNP Adresă/Telefon 

Şef FormaŃie Pavaje 

XXXXXXXXXXXX 

DX 

XXXX 
XXXXXXXXXX Str. XXXXXXXXXX 

    TERMEN: imediat după finalizarea lucrării. 
3. Aducerea zonei de intervenŃie la cota de carosabil neafectat de săpătură după repararea avariei, compactarea terenului 
de fundare şi emiterea imediată a comenzii de refacere a betonului asfaltic/beton rutier. 
4. Responsabil cu refacerea şi aducerea la starea iniŃială a sistemului este: 
      S.C. ….................................... 
     TERMEN: 3 zile de la aducerea zonei de interventie la cota de carosabil neafectat de sapatura (.. .. ….). 
5. În cazul sistemelor rutiere/pietonale cu înveliş asfaltic sau beton, refacerea se va efectua îndată ce condiŃiile meteo vor per-
mite execuŃia lucrărilor cu respectarea normelor şi prescripŃiilor tehnice specifice acestui tip de lucrări. 
    MenŃionăm că înaintea începerii lucrărilor, vom anunŃa toŃi deŃinătorii de reŃele tehnico-edilitare din zona efectuării lu-
crărilor, pentru a se asigura asistenŃă de specialitate. În cazul unor accidente, suntem răspunzători contravenŃional, civil sau 
penal, potrivit legii. 

          Director General,                                                 Director Tehnic,      
              ing. ………………………                                          ing. ……………….. 
              
     

            Sectia ….........,                                  Întocmit,  
               ing. ……………………….                        ing. …………………    

       Director Executiv,  
          

  Şef Serviciul A.I.D.                    
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7 	 Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585 	 Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro  
www.primariacraiova.ro  

  

DIRECŢ IA SERVICII PUBLICE 
	

APROBAT, 

SERVICIUL ADMINISTRARE Ş I INTREŢINERE DRUMURI 
	

PRIMAR, 

Nr. 	 din 

Se prelungeşte valabilitatea autoriza ţiei de spargere strad ă  

nr. 	 din 

Urnnare cererii adresate de 	 cu 

domiciliul in judetul 	 , Municipiul 	 , satul 	  sectorul 

, nr. 	 , bl. 	  sc. 	 , et. 	 , 

, ap. 	 , cod postal 	 , tel. 	 , fax 	 , mob. 

	  Inregistrata la nr. 	 din 	 , pentru beneficiarul 

cu domiciliul  in judetul 

	

, satul 	 , sectorul 

	

nr. 	 , bl. 	 , sc. 	 , et.   	, ap. 

	, cod postal 

AUTORIZEA7it: 

Executarea lucră rilor conform autoriza ţiei de construcţie nr. 	 din 

Punct de lucru 

(strada, nr.) 

Natura si dimensiunile spargerii(mp) Termen de executare lucrare 

carosabil trotuar zona verde ex. instalatie refacere 

Constructor (executant instala ţie): 

CUI 	 CF 

      

 

sediu 

funcţie 

 

, reprezentat de 

tel. 

 

        

fax 

  

	 mob. 	  

    

Autorizaţia nr. din 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7 	 Tel.: 402511416235 
Craiova, 200585 	 Fax: 40251/411561 

consiliulocale§primariacraiova.ro  
www.primariacraiova.ro  

t•T 

QUAL iry 
ise 9001 CIXTEKICAT $4Sţ  

Constructor refacere carosabil, trotuar, spatiu verde: 

CF 	 sediu 	 , reprezentat de 

funcţia 	 tel. 	 fax 	 mob. 

Achitat taxa de 	 lei cu chitan ţa numă rul 	 din 

După  această  dată , o nou ă  prelungire a valabilităţ ii nu este posibilă , solicitantul urmând s ă  obţ in ă  in condiţ iile 

legii, o altă  autorizaţ ie. 

DIRECTOR EXECUTIV, 	 ŞEF SERVICIU A.I.D., 	 Monitorizare, refacere 

strada 

intocmit, 

Achitat taxa de 	 lei, chitan ţa nr. 

Data prelungirii valabilitatii 

Transmis solicitantului la data de 	  

Autoriza ţia nr. din 

CUI 

data 



                                                                                                  Anexa 5 la Regulament 

 

 

 

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE BRANŞAMENT 

AERIAN 

 

 
Privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelel publice de energie electrică, telefonie şi televiziune prin 

cablu 
 
 

 Subsemnatul/a....................................................................cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA, 
judeţul...................................., cod poştal......................, municipiul/oraşul/comuna.............................................., 
satul/sectorul ................................, identificat prin B.I./C.I. Seria ....................., Nr. ....................................., 
C.I.F............................................., tel/fax, ................................................., e-mail, ........................................., 
reprezantată prin ........................................................... 
 În calitate de proprietar......................................................................... cu domiciliul în ................................  
Judeţul ................................., Loc.................................... str. ..........................................., nr. ..................., 
bl................... sc. ..........., ap. ............. et. ..................., tel..................................... , doresc să efectuez lucrări de 
racorduri/branşamente la : 
  
                   □ -    reţelele publice de transport a energiei electrice ;      
                   □ -    reţelele publice de telefonie; 
                   □ -    reţelele publice de televiziune prin cablu ;    
                   □ -    reţele gaze naturale; 
 
 Lucrările de racorduri/branşamente se vor executa la următoarea adresă : 
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................    
                  
 Taxa pentru eliberarea prezentei autorizaţii, instituită în temeiul Titlului IX din Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sumă de ........................lei , au fost achitate cu chitanţa 
nr.............................../.......................... 
 
 
 
 
 
 
                                  Data,                                                                                Semnătura şi ştampilă 
 

                     ...........................                                                                     .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 
 
 
 

 



                                                                                                                                  Anexa 6 la Regulament 

 
 

 
 CERERE TIP PENTRU OBTINEREA AUTORIZAŢIEI DE SPARGERE STRADĂ 

 
Către, 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA SERVICII PUBLICE 

 
Subscrisa1......................................................pentru .............................................. cu sediul in 

......................................, str. ............................................,nr. ..........., bl. ............, sc. .........., ap. ..........., 
judeţul ....................., CUI ....................., CF ..................., telefon ........................., fax...................., mobil 
..................., în calitate de ......................, vă rog a-mi aproba eliberarea Autorizaţia de Spargere Stradă în 
baza AC nr. ............. din .................... 

Constructor (executant instalaţie): SC............................................................... 
CUI ....................CF ...................., cu sediul in ..................................................... 
Reprezentata prin ............................, funcţie ......................., BI/CI seria ..........,  
nr. .................., CNP ................................, eliberat de politia ......................., 
la data de ................... telefon ......................., fax...................., mobil ................. 
Constructor refacere carosabil, trotuar SC....................................................... 
CUI ....................CF ...................., cu sediul in ..................................................... 
Reprezentata prin ............................, funcţie ......................., BI/CI seria ..........,  
nr. .................., CNP ................................, eliberat de politia ......................., 
la data de ................... telefon ........................., fax...................., mobil................ 
Constructor refacere spaţiu verde: SC............................................................... 
CUI ....................CF ...................., cu sediul în ..................................................... 
Reprezentata prin ............................, funcţie ......................., BI/CI seria ..........,  
nr. .................., CNP ................................, eliberat de politia ......................., 
la data de ................... telefon ...................., fax...................., mobil ................... 
 
Anexez:...................................................................................................................................................

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
                                                                     
                                                                                  Data,                                                                                 

 Constructor, 
 SC ............................. 

      Prin reprezentant............................ 
                                                                 (Semnatura) 

                                                                              (Stampila) 
                                                                 

 
 
Nota:  
-  Cererea se va întocmi de către executantul instalaţiei, pentru beneficiar; 

                  - Obligatoriu se vor completa toate rubricile cuprinse în cerere, iar unde nu este cazul se vor completa cu „-”. 
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Anexa nr. 7  

REGULAMENT  

privind selectarea societăţilor comerciale care vor executa lucrări de reparaţii 
drumuri, după spargere, pe raza a U.A.T. a Municipiului Craiova 
 

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE 
1.1. Cadrul legal 

Prezentul Regulament a fost întocmit în 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;  
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 în construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
7. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  
8. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  
9. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 
10. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 

din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

11. H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a 
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

12. Ordinul nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane;  

13. Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţi;  

14. Ordinul nr. 1112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de 
circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau 
pentru protejarea drumului;  

15. Ordinul nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în 
localităţile urbane şi rurale; 
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16. Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii şi STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de 
drumuri “Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald”;  

17. REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 15 februarie 2005, normative 
pentru întreţinerea şi repararea străzilor, indicativ NE033-04(revizuire 
C270-1991);  

18. STAS 10144/1-90- Străzi- Profiluri transversale-Prescripţii de proiectare;  
19. STAS 10144/3-91-Străzi-Elemente geometrice-Prescripţii de proiectare;  
20. STAS 10473/1-87-Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate 

cu ciment;  
21. STAS 6400-84-Straturi de bază şi de fundaţie;  
22. SR 7970-Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald 

( AB1; AB2); 17. SR 174-1; SR 174-2 – Îmbrăcăminţi bituminoase 
cilindrate executate la cald 

23. STAS 9095 – 90,  
24. STAS 4032/1 – 90,  
25. STAS 183 – 83 
26. STAS 10144/3 – 91 
27. SR 6978 – 96 
28. STAS 174 – 83 
29. STAS 662 – 89 
30. STAS 2914 – 84 
31. CD 98 – 86 
32. C 175 – 75 
33. SR 662 – 2002 
34. STAS 8877 72. 
35. H.C.L. privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul in curs.  

 
1.2. Domeniu de aplicare 

Prezentul regulament este aplicabil tuturor agenţilor economici care vor să 
execute lucrări de aducere la starea iniţială a zonelor aparţinând domeniului public 
al U.A.T. a Municipiului Craiova, care au fost afectate de lucrări de investiţii şi 
reparaţii, lucrări pentru care este necesară obţinerea Autorizaţiei de Spargere 
Stradă. 

CAPITOLUL II – SELECTAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 
SPECIALIZATE ÎN LUCRĂRI DE DRUMURI 
Art. 1. Lucrările de reparaţii drumuri şi trotuare pe domeniul public al U.A.T. a 
Municipiului Craiova vor putea fi executate numai de societăţi comerciale selectate 
pe baza prezentului Regulament. 
Art. 2. Depunerea dosarelor pentru procesul de selecţie al societăţilor comerciale 
care vor putea executa lucrări de refacere drumuri şi trotuare aparţinând 
domeniului public al U.A.T. a Municipiului Craiova, se va desfăşura pe tot 
parcursul anului. 
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Art. 3. (1) Pentru a participa la procedura de selecţie societăţile comerciale 
interesate vor depune la U.A.T. a Municipiului Craiova o documentaţie care va 
trebui să conţină: 
a) cerere de participare la procedura de selecţie; 
b) copie după documentele care atestă înregistrarea societăţii şi să facă dovada că 
nu se află în lichidare, dizolvare şi procedură insolvenţă; 
c) acte doveditoare din care să reiese că au în domeniul de activitate lucrări de 
reparaţii drumuri; 
d) certificat fiscal pentru societăţile comerciale cu sediul în U.A.T. a Municipiului 
Craiova; 
e) documente din care să reiese că deţin în proprietate sau inchiriere pe anul 
solicitarii agreeri următoarele tipuri de echipamente: 
- buldoexcavator ; 
- pikamer; 
- încărcator; 
- placa vibratoare; 
- masini de taiat rosturi cu disc diamantat; 
- repartizator asfalt; 
- mai mecanic; 
- autogreder; 
- cilindru compactor pentru imbracaminte rutiera; 
- masina de frezat imbracaminte rutiera; 
- laborator de încercări atestat minim gr III sau determinarea gradului de 
compactare cu placă dinamică; 
f) contract cu furnizor de beton asfaltic, daca nu detine statie de beton asfaltic si 
care sa sa produca minim 60 t/ora ; 
(2) Se exclude varianta reciclarii. Refacerea se va executa decat cu beton asfaltic 
nou. Metodologia de lucru va fi supusa autorizarii ISO 9001 privind sistemele de 
management al calitatii cat si ISO 14001 privind certificarea sistemului de 
management de mediu pe perioada agreerii. Este necesar personal de specialitate 
angajat: inginer CFDP si responsabil tehnic cu executia; 
Art. 4. Analizarea documentaţiei depuse se va face de către o comisie stabilită prin 
dispoziţia Primarului U.A.T. a Municipiului Craiova; 
Art. 5. În urma analizării documentaţiilor depuse, comisia va selecta societăţile 
comerciale care îndeplinesc condiţiile impuse prin prezentul Regulament şi va 
elibera pentru fiecare dintre acestea un Certificat de Agreere. 
Art. 6. Certificatul de Agreere dă dreptul societăţii deţinătoare să încheie contracte 
de reparaţii drumuri pentru lucrări care se execută pe domeniul public al U.A.T. a 
Municipiului Craiova atât cu persoane fizice cât şi cu persoane juridice. 
Art. 7. Taxa de eliberare a Certificatului de Agreere este cea stabilită conform 
prevederilor H.C.L. al Municipiului Craiova privind taxele și impozitele locale, în 
vigoare la data solicitării certificatului şi va fi achitată la ridicarea acestuia. 
Art. 8. Obligaţiile societăţilor comerciale care deţin Certificate de Agreere pentru 
executarea lucrărilor de reparaţii drumuri pe domeniul public al U.A.T. a 
Municipiului Craiova sunt: 
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a) îndeplinirea condiţiilor tehnice şi de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995 
privind Calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și de normativele specifice aplicabile; 
b) respectare termenelor şi condiţiilor impuse prin Autorizaţia de Spargere Stradă; 
c) participarea prin reprezentanţi la recepţia lucrărilor; 
d) remedierea deficienţelor constatate de reprezentaţii U.A.T. a Municipiului 
Craiova în maximum trei zile de la solicitare; 
 
CAPITOLUL III – Contravenţii şi sancţiuni 
Art. 9. (1) Nerespectarea prevederilor art.8 constituie contravenţie si se 
sanctioneaza cu amendă: 2.000 – 2.500 lei.  
(2) Pe lângă sancțiunea contraventională principală se poate aplica și măsura 
complementară de dispunere intrarea în legalitate sau după caz de retragere a 
Certificatului de Agreere. 
Art. 10. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data 
încheierii sau, după caz, a comunicării procesului verbal, jumătate din minimul 
amenzii prevăzută în prezentul regulament pentru contravenţia săvârşită. 
Art. 11. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către: 

a) Primar şi împuterniciţii acestuia; 
          b) Poliţiştii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova. 
Art. 12. Amenzile se constituie venit la bugetul local al U.A.T. a Municipiului 
Craiova. 
Art. 13. Plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare a 
contravenţiei se depun spre soluţionare Judecătoriei Craiova in termen de 15 zile 
de la data comunicării actului constatator și sancționator. 
 
CAPITOLUL III - Dispoziţii finale 
Art. 14. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aducerii lui la cunoştiinţa 
publică în conformitate cu dispozițiile art. 198 din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ. 
Art. 15. Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederi legale 
ulterioare ce vizează domeniul de aplicare al acestuia. 
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