
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                                                 
            PROIECT 
  

                  HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, 

trotuarelor şi zonelor verzi din Municipiul Craiova 
       

            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
20.12.2012; 
   Având în vedere raportul nr.172126/2012 întocmit de Direcţia Servicii Publice 
prin care se propune aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a 
străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din Municipiul Craiova;  

 În conformitate cu prevederile art.4, alin.1 şi art.37, alin.4 din Legea nr.350/2001 
privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată, art.1, alin.1 şi 
art.41, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi 
completată, art.3 şi anexa III din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, art.2 şi art.15 din Ordonanţa 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, art.2, alin.2 şi alin.3, 
lit.a, art.50 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, republicată, privind regimul juridic al 
drumurilor, modificată şi completată; 
            În temeiul art.36, alin.2, lit.c şi lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.13, art.45, 
alin.1, art.61, alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind  
administraţia publică locală; 

                                               HOTĂRĂŞTE: 
  
 Art.1.  Se aprobă Regulamentul pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor  

şi zonelor verzi din Municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.202/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului 
privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul 
public şi privat al municipiului Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Economico-
Financiară, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului, Direcţia Patrimoniu, Poliţia Locală Craiova, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, Regia 
Autonomă de Transport Craiova, S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., 
S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. şi S.C.Salubritate Craiova S.R.L. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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                                                              RAPORT 
 

          privind aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a 
străzilor, trotuarelor  şi zonelor verzi din Municipiul Craiova. 

               
 
         Potrivit prevederilor art. 36, alin. 2), lit. c), din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
Local exercită atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
orasului sau municipiului şi adoptă hotărâri cu votul majoritaţii consilierilor locali. 
      Conform prevederilor art. 4, alin. 1 şi art. 37, alin. 4 din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilitaţi publice cu modificările si completările ulterioare, 
sistemele de utilitaţi publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a 
unitaţilor administrativ-teritoriale. Sunt bunuri de interes si folosinţă publică si aparţin, 
prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public ori privat al unitaţilor administrativ-
teritoriale, fiind supuse regimului juridic al proprietaţii publice sau private a acestora. 
Ocuparea temporară a unor terenuri pentru lucrări de intervenţie, înfiinţare, extindere, 
retehnologizare, reparaţii si revizii planificate la sistemele de utilitaţi publice, se va face 
pe baza acordului prealabil al deţinatorilor de terenuri şi cu plata depagubirilor cuvenite, 
stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare. Daca cu ocazia executarii lucrărilor 
se produc pagube proprietarilor din vecinătatea sistemelor de utilitaţi publice, operatorii 
au obligaţia să plătească despagubiri acestora, în condiţiile legii. 
            Consiliul Local  stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind 
formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale precum si 
responsabilităţile autoritaţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice 
implicate in domeniul finanţelor publice locale în conformitate cu prevederile art. 1, 
alin. 1, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 
     În baza art.3, si Anexei III, din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, domeniul public 
este alcatuit din bunurile prevazute la art. 135, alin. (4) din Constituţie, din cele stabilite 
in anexa care face parte integranta din prezenta lege şi din orice alte bunuri care, potrivit 
legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau de 
unitaţile administrativ-teritoriale prin modurile prevazute de lege. 



           Domeniul public local al comunelor, oraselor si municipiilor este alcătuit din   
drumurile comunale, vicinale şi străzi; 
 Drumurile sunt cai de comunicaţie terestră special amenajate pentru circulaţia 
vehiculelor şi a pietonilor. Fac parte integrantă din drum: podurile, viaductele, pasajele 
denivelate, tunelurile, construcţiile de apărare si consolidare, trotuarele, pistele pentru 
ciclisti, locurile de parcare, oprire si staţionare, indicatoarele de semnalizare rutieră şi 
alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, terenurile si plantaţiile care fac parte din zona 
drumului, mai puţin zonele de protecţie. 
     Potrivit art. 50 şi art. 46 din OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare deţinatorii de construcţii, 
amenajari, accesuri, instalaţii sau orice alte obiective ampasate in zona drumului public 
sunt obligaţi să execute revizia periodica şi repararea acestora, pentru a asigura estetica, 
protejarea drumului si siguranţa circulatiei iar realizarea in zona drumului public a 
oricarei construcţii sau instalaţii, in orice scop, se face cu respectarea legislaţiei in 
vigoare privind amplasarea si autorizarea executarii construcţiilor şi numai cu acordul 
prealabil al administratorului drumului. 
  
 Pentru o bună  gestionarea a lucrărilor de investiţii şi intervenţii executate în zona 
drumului public de către deţinătorii de utilităţi, cât şi determinării acestora de a aduce la 
starea iniţială sistemul rutier, astfel încât circulaţia rutieră şi pietonală să nu fie afectată, 
lucrările mai sus precizate se pot executa numai cu acordul prealabil emis de 
administratorul drumului, pe baza unui regulament. 
 În consecinţă supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
următoarele: 
− Aprobarea „Regulamentului privind normele pentru traversarea prin spargere a 

străzilor, trotuarelor  şi zonelor verzi din Municipiul Craiova”, anexă la prezentul 
raport. 

− Încetarea efectelor H.C.L. 202/2011. 
 
 
 
 
                   Director Executiv,                                                           Sef Serviciu, 
                    Monica Nastasă                                                          Sever Bordu 
 
 
 
                                                                                                  
                                                                                         
                 Vizat  pentru legalitate,                                                           Intocmit,     
                Cons. Jr. Alin Glavan                                                  insp.Gabriel Ghenovici  
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                                                              REGULAMENT 
                        Pentru traversarea prin spargere a străzilor,                                                                     

trotuarelor  şi zonelor verzi din Municipiul Craiova. 
 
 

 
Cadrul legal 
Prezentul Regulament a fost întocmit în baza următoarelor acte normative: Legea nr. 

213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu 
modificarile şi completatările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea 50/1991 cu modificările  şi completările ulterioare. 

 
 
Domeniu de aplicare 
Prezentul regulament se va aplica lucrărilor 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. 

  
Cap. I. NORME PRIVIND LUCRARILE DE EXTINDERE RETELE SI 

BRANSAMENTE 
   
Art. 1. Lucrările tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public (străzi, trotuare, parcări, 

spaţii verzi) se pot executa numai după emiterea Autorizaţiei de  Spargere Stradă (conform 
Anexei nr. 1 la prezentul Regulament)  avizată de Direcţia Servicii Publice şi aprobată de 
conducerea  Primăriei Municipiului Craiova.  

Plata taxei pentru obţinerea Autorizaţiei Spargere Stradă se face la depunerea 
documentaţiei. 

Art. 2. Taxa va reprezenta 1 % din valoarea autorizată a lucrăriilor de construcţii şi 
instalaţii aferente acestora. 

 
Art. 3. Respectarea condiţiilor cuprinse în Autorizaţia de Spargere Stradă  emisă de catre 

Direcţia Servicii Publice şi aprobată de conducerea  Primăriei Municipiului Craiova este 
obligatorie. 

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 esalonare a lucrărilor prezentat.   
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 Art. 5. În cazul în care termenul a fost depăşit, din motive întemeiate ( ploi, ninsori) 
termenul poate fi prelungit o singură dată, (conform Anexei nr. 4 la prezentul Regulament).  

Art. 6. Pentru prelungirea Autorizaţiei de Spargere Stradă sunt necesare următoarele acte: 
a)Cerere tip conform modelului anexat  
b)Autorizaţie de construire (AC) – copie; 
c)Plan de situaţie vizat spre neschimbare (anexa la AC); 
d)Grafic de execuţie lucrări. 
e)Copie chitanţă privind plata taxei pentru prelungirea Autorizaţiei de Spargere 
Stradă. 

Art. 7. Taxa pentru prelungirea  Autorizaţiei de Spargere Stradă este de 100 LEI. 
Art. 8. Plata taxei pentru prelungirea Autorizaţiei de Spargere Stradă se face la depunerea 

documentaţiei. 
Art. 9.Toate lucrările de gospodărie subterană care intersectează străzi cu carosabil din 

îmbrăcăminţi permanente, aflate în garanţie, se vor executa numai prin foraje orizontale, fără a 
afecta sistemul rutier. 
 Art. 10.Se vor efectua probe de laborator pentru materialele folosite, se vor recolta probe 
pentru obţinerea buletinelor de calitate privind calitatea terenului de fundare, a umpluturii şi a 
stratului ce compune fundaţia drumului, în sensul că executantul lucrării de instalaţii va 
prezenta buletine de calitate a compactării şi umpluturii de pământ, iar firma ce reface strada va 
prezenta buletine de calitate pentru staturile ce concură la realizarea fundaţiei şi a stratului de 
uzură pentru drumul respectiv. 

Art. 11. Pământul rezultat din săpătură va fi depozitat în aşa fel încât să nu împiedice 
circulaţia mijloacelor de transport, precum şi scurgerea apelor pe rigolă, iar surplusul de pământ 
va fi transportat într-un depozit intermediar. Se vor specifica adresa şi documentele de 
proprietate/închiriere a locaţiei de depozitare. 

Art. 12. 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 Primăria Municipiului Craiova. 
 Art. 13.Spargerea străzii se face prin săpătură manuală şi cu asistenţă tehnică din partea 
reprezentanţilor deţinătorilor de reţele. 

Art. 14. Beneficiarii sau executanţii lucrărilor tehnico-edilitare care afecteaza domeniul 
public au   obligatia de a solicita recepţia la terminarea lucrărilor (P.V.R.T.L.) 
      Art. 15.În termenul de garanţie aferent de la terminarea lucrării şi până la recepţia 
definitivă, investitorul este obligat să întreţină îmbrăcămintea sau umplutura pe cheltuială 
proprie, indiferent de valoare(în baza contractelor încheiate cu constructorii la începerea 
lucrărilor). 
 

Art. 16.   În cazul lucrărilor tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public Direcţia 
Servicii Publice emite: AUTORIZAŢIE DE SPARGERE STRADĂ  

Art. 17. Pentru emiterea  AUTORIZAŢIEI DE SPARGERE STRADĂ sunt necesare următoarele 
actele: 

a) Cerere tip conform model anexat  
b) Autorizaţie de construire (AC) – copie; 
c) Plan de situaţie vizat spre neschimbare (anexa la AC); 
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d) Proiect tehnic şi detalii de execuţie. 
e) Avizele de la deţinătorii de utilităţi, însoţite de planurile de situaţie; 
f) Contract de execuţie de lucrări încheiat cu o societate comercială specializată în 
lucrări de drumuri. 
g) Contract pentru execuţia lucrărilor de refacere a pavajelor din piatră cubică, 
piatră de râu şi spaţiu verde, încheiat cu RAADPFL. 
h) Contract de execuţie de lucrări încheiat între societatea comercială care va 
executa lucrările tehnico – edilitare şi beneficiarul lucrării; 
i) Grafic de execuţie lucrări. 
j) Copie chitanţă privind plata taxei pentru obţinerea Autorizaţiei de Spargere 
Stradă. 

 
Cap. II NORME PRIVIND LUCRĂRILE DE INTERVENTII ÎN CAZ DE AVARII 
   
Art. 18. În cazul unor defecţiuni accidentale la reţele, deţinătorii acestora, în maxim  o 

ora de la momentul anunţării dispeceratului de producerea evenimentului ce necesită intervenţia 
de urgenţă au obligaţia să informeze Primăria Municipiului Craiova prin fax la numărul 
0251/418585, asupra intenţiei de efectuare a intervenţiei pe domeniul public sau privat cu 
precizarea următoarelor informaţii : 
       a) Adresa la care se solicita intervenţia; 
       b) Estimarea suprafeţei zonei afectate; 

   c) Tipul carosabilului/trotuarului sau al spaţiului verde amenajat/neamenajat; 
        d) Durata de executie ce implică si refacerea zonei afectate din domeniul public; 
        e) Responsabilul lucrării din partea executantului; nume, prenume, telefon. 

Art. 19. 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; 

b) Tăierea cu maşina de tăiat asfalt a conturului pe care se intervine; 
c) Aducerea zonei afectate la cota de carosabil neafectat de săpătură imediat după 

repararea avariei, inclusiv copactarea terenului de fundare. 
d) Executarea fundaţiei şi îmbrăcăminţii străzii din acelaşi material existent înainte de 

spargere. 
Art. 20. În cazul lucrărilor în regim de urgenţă, se va emite de catre detinătorul sau 

administratorul de reţea: AUTORIZAŢIE DE INTERVENŢIE (conform Anexei nr. 2 la  prezentul 
Regulament) 
       Art. 21.  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 al sistemului rutier la forma iniţială; 
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. 
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f) Plan de situaţie pe care să fie marcată zona afectată;          
 Art. 22. Intervenţiile pe domeniul public la reţelele tehnico-edilitare subterane se executa 
în baza  „Autorizaţiei de intervenţie” . 
      Art. 23. Societăţile comerciale sau regiile autonome care au în administrare retele de 
distributie sau canalizare sunt obligate sa execute în cel mult 48 de ore remedierea avariilor sau 
deranjamentelor apărute la retele proprii de distribuţie.Lucrările de umplutură se vor executa 
conform proiectului şi normativelor de specialitate în vigoare. 

Art. 24. 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 Primăria Municipiului Craiova. 

Art. 25. După executarea lucrărilor, beneficiarii Autorizaţiilor de Intervenţii au obligatia 
de a preda amplasamentul catre societăţile comerciale de drumuri care execută refacerea, pe 
baza unui proces verbal, care va fi ataşat la procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.  

Art. 26. 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. 

 
Cap. III.  NORME PRIVIND LUCRĂRILE DE BRANŞAMENT AERIAN  
Art. 27. În cazul lucrărilor de branşamente aeriene care se execută pe domeniul public se 

emite: AUTORIZAŢIE DE BRANŞAMENT AERIAN de către Direcţia Servicii Publice şi 
aprobate de conducerea Primăriei municipiului Craiova. 
  

Art. 28.   Pentru emiterea AUTORIZAŢIEI DE  BRANŞAMENT AERIAN sunt necesare 
următoarele acte:  

a)  Localizarea exacta a lucrărilor; 
b)   Durata de execuţie; 
c)  Responsabilul lucrării, din partea executantului: nume, prenume, nr. telefon 

 
Art. 29. Toate branşamentele aeriene de pe domeniul public la reţelele electrice sau de 

telefonie  se executa în baza unei „AUTORIZAŢII DE  BRANŞAMENT AERIAN” (conform Anexei 
nr. 3 la  prezentul Regulament), emisă de către Direcţia  Servicii Publice. 

Art. 30. Taxa pentru branşamentele aeriene electrice de telefonie şi televiziune prin cablu 
este de 12 LEI/ branşament. 

Art. 31. Plata taxei se va face la depunerea documentaţiei. 
 
Cap. IV NORME PRIVIND REFACEREA DOMENIULUI PUBLIC AFECTAT 

DE LUCRĂRILE DE SPARGERI 
 
Art. 32. Execuţia lucrărilor de refacere drumuri se va face doar de către societăţile 

comerciale specializate în lucrări de drumuri şi agreate de Primăria Municipiului Craiova. 
      Art. 33.  Termenul de garanţie pentru lucrările de refacere drumuri este de 2 ani. 
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Art. 34. Sunt scutite de la plata taxei pentru obţinerea Autorizaţiei de Spargere Stradă, 
lucrările executate pentru Consiliului Local Craiova.  

Art. 35.  Pentru emiterea tuturor autorizaţiilor se va folosi programul „Gestiune spargere 
străzi”. 

Art. 36. 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. 
       Art. 37.     În cazul în care se execută lucrări de cuplare sau traversare prin spargere a 
străzilor în garanţie investitorul are obligaţia de a freza şi reface cele două straturi de 
asfalt(stratul de legătură şi stratul de uzură) pe o suprafaţă de 1 metru în jurul perimetrului 
suprafeţei afectate. 
        Art. 38. Beneficiarul este obligat să transmită către Primăriei Municipiului Craiova data 
începerii lucrărilor la numărul de fax : 0251/418585.(copie aviz circulaţie) 
 Art. 39.Valabilitatea autorizaţiei decurge de la data emiterii avizului Serviciului Poliţie 
Rutieră.   
 Art. 40. Depăşirea perioadei autorizate se sancţionează contravenţional conform 
legislaţiei în vigoare. 

Art. 41.La terminarea lucrărilor de refacere a zonelor afectate prin spargere, beneficiarul / 
investitorul are obligaţia de a convoca comisia de recepţie, din care va face parte obligatoriu 
reprezentantul Primăriei Municipiului Craiova şi reprezentantul firmei de refacere a 
carosabilului. 

Art. 42. Se interzice executarea de săpături pe partea de carosabil şi trotuar a străzilor, în 
perioada 15 noiembrie – 15 martie. 

Art. 43. Condiţiile tehnice de refacere a îmbrăcăminţii străzii (carosabil + trotuar) 
afectata de lucrările de intervenţii, reparatii capitale, modernizări, extinderi ale retelelor tehnico 
– edilitare conform: STAS 9095 – 90, STAS4032/1 – 90, STAS10144/1 – 90, STAS 183 – 83, 
STAS10144/3 – 91, SR 6978 – 96, STAS 174 – 83,  STAS7970 – 76, STAS 662 – 89, STAS 
2914 – 84, SR 174 – 1- 2002, SR 174 – 2/C1 – 97, SR 7970 – 2011, CD 98 – 86, C 175 – 75, 
SR 662 – 2002, STAS 8877 72. 

Art. 44. Acte necesare pentru emiterea  AUTORIZAŢIEI DE SPARGERE STRADĂ pentru 
Consiliul Local Craiova 

a) Cerere tip conform model anexat  
b) Autorizaţie de construire (AC) – copie; 
c) Plan de situaţie pe care să fie marcată suprafaţa afectată a domeniului 
public.  
d) Contract de execuţie de lucrări încheiat cu o societate comercială 
specializată în lucrări de drumuri. 
e) Contract pentru execuţia lucrărilor de refacere a pavajelor din piatră 
cubică, piatră de râu şi spaţiu verde, încheiat cu RAADPFL. 
f) Grafic execuţie lucrări. 
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Cap.V. CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI : 
 

 Art. 43. a) Nerespectarea prevederilor Art.1,Art.3,Art.4,Art.9,Art.10,Art.11,Art.12, 
Art.13,Art.14,Art.15, din Cap.I, Art.18,Art.19,Art.20,Art.21,Art.22,Art.23,Art.24,Art.25, 
Art.26, din Cap. II,      Art.32,Art.33,Art.36,Art.37,Art.38,Art.39,Art.40,Art.41, Art.42, Art.43 
din Cap. IV, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amendă:  2.000 – 2.500 lei. 
  

Art. 44. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre Primarul 
Municipiului Craiova, împuterniciţii acestuia şi funcţionarii publici din cadrul Poliţiei Locale 
Craiova. 

Art. 45. Amenzile se constituie venit la Bugetul Local al Municipiului Craiova. 
 Art. 46. Plângerile formulate împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiei 
se depun spre soluţionare Judecătoriei Craiova. 
         

Dispoziţii finale: 
Art. 47. Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 30 de zile de la  publicarea  

pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Craiova. 
Art. 48. Orice modificare legislativă, modifică de drept pevederile prezentului 

regulament. 
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                                                                                                      APROBAT                                   

                                                                                                                                                                                                   PRIMAR                              
                                                                                                                           
 
Nr. _________________. 
ANEXA NR.2 

 
 
 
           Serviciul A.I.D. 
                                                                                         

          

                                                                                                     

AUTORIZA�IE DE INTERVEN�IE 

PENTRU AFECTAREA SISTEMULUI RUTIER/PIETONAL/SPA�IULUI VERDE  
 

În perioada _______________ se va interveni la re�eaua public� de    ___            
____re�eaua la care se intervine + adresa___________________                                                       

  Tip sistem afectat: rutier/pietonal/zon� verde – asfalt;                                       ; 
Ø Tip interven�ie: ____________________; 
Ø Cauza apari�iei evenimentului : __________________; 
Ø Suprafa�a afectat�:                                mp; 

    1.Responsabil cu lucrarea este: 
Nume �i prenume/ 

Func�ie 
Serie  
CI/BI 

CNP Adres�/Telefon 

 
maistru/inginer 

   

    2.Responsabil din partea                                                     cu remedierea provizorie a 
sistemului rutier/pietonal/zon� verde este: 
Nume �i prenume/ 

Func�ie 
Serie  
CI/BI 

CNP Adres�/Telefon 

�ef Forma�ie Pavaje 
 

   

    TERMEN: imediat dup� finalizarea lucr�rii. 
3. Sistemul va r�mâne în stadiul de remediere provizorie o perioad� de 5 zile pentru tasare. 
4. Responsabil cu refacerea �i aducerea la starea ini�ial� a sistemului este: 
 ______societatea, responsabilul lucr�rii + telefonul_____________________________________ 
 TERMEN: 5 zile lucr�toare de la terminarea perioadei pentru tasare. 

   5. În cazul sistemelor rutiere/pietonale cu înveli� asfaltic sau beton, refacerea se va efectua 
îndat� ce condi�iile meteo vor permite execu�ia lucr�rilor cu respectarea normelor �i 
prescrip�iilor tehnice specifice acestui tip de lucr�ri. 

Men�ion�m c� înaintea începerii lucr�rilor, vom anun�a to�i de�in�torii de re�ele 
tehnico-edilitare din zona efectu�rii lucr�rilor, pentru a se asigura asisten�� de specialitate. 
În cazul unor accidente, suntem r�spunz�tori contraven�ional, civil sau penal, potrivit legii. 
         
   DIRECTOR GENERAL,                                                   DIRECTOR PRODUC�IE,                   
      
 
                 
   SEC�IA PRODUC�IE                     ,                   ÎNTOCMIT, 
           

SIGLA SOCIETĂŢII                                                                                                                       
 

Forma juridică: ..........................| Cod Fiscal: .............. | Capital social subscris şi vărsat: ................LEI 
Sediul social: Str............, Nr. ........., Cp. ............., Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: j......................... | RO.................  

Tel.: 0251......................., Fax: 0251......................... | E-mail: ..............................ro 
 

 
                                                                                                                                                              ANEXA NR. 2 

       Director Executiv,   
             

    Gospod�rie Comunal�                    
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