
PROJECT DE HOTARARE
privind aprobana Regulamentului pentru emiterea Autorizatie de sapatura pentru
lucrarile edilitare executate pe domeniul public al municipiuh i Sfantu Gheorghe

Nr. 28.652/2013

Consiliul Local al Municipiului Srantu Gheorghe, in ~edint ordinara;
Avfu1dIn vedere Expunerea de motive nr. 28.543/2013 a Prim. Irnlui municipiului, dl.

Antal Arpad - Andras;
Avfu1d In v<:::dereRaportul de specialitate nr. 18.137/2013 al Directiei de gospodarire

comunaHi din cadrul Primariei municipiului Sfantu Gheorghe;
Avfu1d In vedere referatele Comisiilor de specialitate a Ie Consiliului local al

municipiului Sfant Gheorghe;
Avfu1d in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind fim hlele publice locale, cu

modificarile ~i completarile ulterioare;
Avfu1din vedere prevederile Legii nr. 57112003 privind Codullfiscal, cu modificarile ~i

completarile ulterioare;
Avfu1d in vedere O. G. nr. 4311997 rivind regimul drw ~urilor, republicata, cu

modificarile ~i completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 82/195 B;
Avfu1d In vedere O. G. nr. 212001 privind regimul juridi al contraventiilor, cu

modificarile ~i completarile ulterioare;
Avfu1d In vedere parcurgerea procedurii prevazute la art. 6 alin. (9) din Legea nr.

5212003 privind ltransparenta decizionalii in administratia pub I ~a, cu modificarile ~1

completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) ~i (2) lit. c, aliIl (4) lit c ~i alin. (5) lit. a

din Legea nr. 215/2001 privind administralia publica locala, repub cata, cu modificiirile ~i
completarile ulterioare;

In temeiul art 45 alin. (1) ~i art. 115 alin. (1) lit. b din LeI lea nr. 21512001 privind
administratia publil;;a locala, republicata, cu modificarile ~i completar Ie ulterioare;

HOTARA~TE

Art. 1. - Se aproba Regulamentul pentru eliberarea Autori atiei de sapatura pentru
lucrarile ediltare executate pe domeniului public al municipiului Sffu: u Gheorghe, anexa nr. 1
la prezenta hotaran~ din care face parte integranta.

Art. 2. - (1) Incepand cu data de 2013 se insti ~ie Taxa de refacere a
domeniului public ce trebuie achitata pentru obtinerea Autorizaliei d~ sapatura pentru lucrarile
edilitare, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare din care face part~ integranta.

(2) Sunt scutite de plata taxei pentru obtinerea Autorizaliei dt sapatura pentru lucrarile
edilitare, lucrarile executate pentru Municipiul Sfantu Gheorghe.

Art. 3. - Se aproba modificarea Hotararii Consiliului LOC2 al Municipiului Sffu1tu
Gheorghe nr. 285/2012 privind stabilirea impozitelor ~i taxelor ocale pe anul 2013, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

I. Punctul 4 "Pentru ocuparea domeniului public ~i privat" a anexei nr. 1 "Alte taxe",
va avea urmatorul cuprins:

d) pentru constructii povizorii lei/mp/zi 1,00

4
Pentru ocuparea domeniului

public ~i privat

leilmplzi
3,80a) cu exec. lucrarilor la retelele

edilitare
b) cu depozitarea de materiale,
utilaje, etc.

3,00
lei/mplzi

c) cu circuri ~i parcuri de distractii lei/mplzi 0,50

e) pentru terasele unitatilor de lei/mplzi (zona A) 2,20



alimenta-~iepublica
lei/mplzi (zona B) 1,70
lei/mplzi (zona C,D) 1,00

f) pentru a-mplasare panou
publicitar mobil

1,00
lei/zi (0,5*0,9m)

II. Art. 22 al Capitolului II. 6 "Realizarea unor lucdiri" din ane a nr. 8 se abroga."

Art. 4. - Constatarea contraventiilor ~i aplicarea sanctiunilo se efectueaza de catre
persoanele imputemicite de Primarul municipiului, respectiv de catn functionarii publici din
cadrul Politiei Locale Sfantu Gheorghe.

Art. 5. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei otarari se incredinteaza
Directia Gospodarire Comunala din cadrul Primariei municipiului Sf intu Gheorghe ~i Politia
Locala Sffultu Gheorghe.

Sffultu Gheorghe, la 2013.

PRE~EDINTE DE ~EDINTA

Avizat pentru legalitate la da ~a}Ie\'1,nC. 12013
Sec Ie ar

Kulcs~ , tronde

\



Anexa nr. 1 la H. L. nr. --.:12013
PR IECT

Regulament
pentru emiterea Autorizatiei de sapatura pentru lucrarile ed· itare executate pe

domeniul public al municipiului Sfantu Gheor he

Art. 1. - Scopul prezentului regulament este de a stabili cad organizatoric prin care
se ob!ine Autoriza!ia de sapatura pentru lucriirile edilitare ce se exec ta pe raza municipiului
Sfantu Gheorghe, respectiv:

a) condiliile ~idocumentele necesare obtinerii Autorizatiei d
b) sancliunile in cazul nerespectarii conditiilor din Autorizati
Art. 2. - Refacerea infrastructurii se va face de catre Se

Domeniului Public din cadrul Primiirieimunicipiului Sfantu Gheorgh
Art. 3. - Cheltuielile legate de refacerea infrastructurii v r fi suportate de catre

detinatorul Autorizatiei de sapatura pentru lucriirileedilitare.
Art. 4. - Persoanele fizice sau juridice autorizate ~i ins

lucriirilor subterane ce se executa pe strazi, trotuare sau alte zone
procure Autorizalie de sapatura pentru lucrarile edilitare pe baza u
functie de natura interventiei:

sapatura;
de sapatura;
iciul de Gospodarie al

cinate cu coordonarea
ublice, sunt obligate sa
atoarelor docurnente in

1. Interventii, lucrari in regim de urgenta (Avarii)
a) cerere tip;
b) plan de situatie.

1.1. Autorizatia de sapatura pentru lucrarile edilitare se obline inaint inceperii lucriirilorsau,
in caz de foTtamajora, in cel mult 48 de ore de la inceperea lucriir lor, din cadrul Primiiriei
municipiului Sfantu Gheorghe, dupa achitarea taxelor aferente. A hitarea se va efectua la
Directia Finantelor Publice Municipale din cadrul Primiiriei muni ·piului Sfantu Gheorghe
sau prin ordin de plata.
1.2. Executantul trebuie sa imprejmuiasca zona de lucru luand rna
evitarea accidentelor prin sernnalizarea corespunzatoare pe timp de z
1.3. Transportul materialelor rezultate de pe urrna lucriirilor de sa
carosabilului, trotuarelor, aleilor, zonelor verzi se va executa prin gr
Sfantu Gheorghe, eu respeetarea legilor in vigoare;
1.4. Exeeutantul va anunla in seris sau telefonic Primaria muni piului Sfantu Gheorghe
despre finalizarea efectiva a lucrarilor.
2. Lucrari in regie proprie (lucrari de bran~amente, reparatii, in ocuire conducte)

a) eerere tip;
b) autorizatie de construire pentru lucrarile noi;
e) proiect tehnic avizat de furnizorul de servicii (se accepta s ila avizata de fumizorul

de servicii in cazul lucriirilor de reparalii sau inlocuire bran~ nte existente iar pentru
bran~amenteeleetriee se aeeepta ~iaviz tehnie de raeordare).
2.1. Autorizatia de sapatura pentru lucriirile edilitare se obline inai ea inceperii luerarilor de
la Direetia Gospodarire Comunala din cadrul Primiiriei municipiul i Sfantu Gheorghe, dupa
achitarea taxelor aferente. Aehitarea se va efectua la Direclia Fin lelor Publiee Municipale
din cadrul Primiirieimunicipiului Sfantu Gheorghe sau prin ordin d plata.
2.2. Transportul materialelor rezultate de pe urma lucrarilor de sa aturi, respeetiv refaeerea
carosabilului, trotuarelor, aleilor, zonelor verzi se va executa prin g ja Primiiriei municipiului
Sfantu Gheorghe, eu respeetarea legilor in vigoare;

ile de siguranla pentru
~ide noapte.
turi, respectiv refacerea
a Primiirieimunicipiului



2.3. Executantul va anunta in scns sau telefonic Primaria despr finalizarea efectiva a
lucrarilor.

utin 3 zile inainte de

3. Lucrari de investitii
a) cerere tip;
b) autorizalie de construire;
c) proiect tehnic avizat de furnizorul de servicii.

Art. 5. - Obligatiile executantului:
a) sa deplma cererea pentru autorizarea lucrarilor cu

inceperea acestora;
b) sa nu depoziteze materiale inainte de ziua premergatoar inceperii lucrarilor, iar

la terminarea acestora sa elibereze terenul de utilaj ele, pre cum ~i de aterialele ramase la fata
locului;

c) sa respt~cte conditiile impuse de Autorizatia de sapatura p ntru lucrarile edilitare.
Art. 6. - Lucrarile de refacere a carosabilului, trotuarelo aleilor, zonelor verzi

afectate de lucrarile de sapatura efectuate de terti pentru lucrari de terventie, intretinere ~i
reparatii, respectiv pentru lucrari executate in regie proprie se or executa prin grija
Municipiului Sfantu Gheorghe cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art. 7. - Lucrarile de refacere a carosabilului, trotuarelo aleilor, zonelor verzi
afectate de lucrarile de sapatura efectuate de terti pentru lucrari de in stitii se vor executa din
grija constructorului - detinatorului sau administratorului de retele, conform proiectului de
executie al investitiei ~i in conditiile Autorizatiei de sapatura p ntru lucrarile edilitare,
eliberata de Primaria Municipiului Sffultu Gheorghe.

Art. 8. - Prezentul Regulament se va aplica lucrarilor
interventii executate pe domeniul public al municipiului Sffultu Gh
fizice, persoane juridice, inclusiv detinatori sau administratori
prestatori autorizati care intervin la aceste retele, dupa cum urmeaza:

a) S.C. Gospodarie Comunala S.A. Sffultu Gheorghe;
b) S.C. Distrigaz Sud;
c) S.C. Electrica S.A.;
d) Operatorii pentru telefonie, internet, cablu TV ~i transfer de d te;
e) Prestatori autorizati sa intervina la retele.

Art. 9. - Incalcarea prevederilor prezentului Regulament co tituie contraventie, daca
nu sunt comise in condifij incat potrivit legii penale, sa fie con iderate infractiuni ~i se
sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1000 la 2500 lei.

Art. 10. - Dispozitiile prezentului Regulament reD ritoare la constatarea
contraventiilor ~i aplicarea sanctinilor contraventionale se co leteaza cu dispozitiile
Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al co raventiilor, aprobata cu
modificari ~i completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ~i mpletarile ulterioare.

Art. 11. - In baza prezentei hotarari persoanele care savar~ c contraventii de natura
celor prevazute in art. 9 vor fi obligate ~i la plata cheltuielilor efect te de Municipiul Sffultu
Gheorghe cu readucerea carosabilului, trotuarelor.

investitii, reparatii ~i
rghe de catre persoane
retele, precum ~i de



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 12013

Taxa de refacere a domeniului public pentru obtinerea Autoriza t ei de sapatura
lucrarile edilitare executate pe domeniul public al municipiuh ~Sfantu Gheor

Nr. crt. Tipul imbracfunintii Cuantun taxa de
refacere uei/mp

1. Asfalt pe carosabil 600
2 Asfalt pe trotuar 400
3. Beton, pavaj din pavele beton sau piatra cubica 400

sau alte tipuri de pavaje
4. Strazi nemodemizate 250
5. Zona verde 150

pentru
ghe



Primaria Munici ·ului Sf::mtu Gheo he
Primar

28543/2013

Expunere de motive
pentru Regulamentul de autorizare a lucdirilor d

dorneniul public al Municipiului Sf.

Intru-cat pe teritoriul municipiului Sfantu
detinatoare de retele utilitare ~i persoane fizice executa 1
pe domeniului public iar calitatea lucrarilor de refacere
finalizare nu este corespunzatore avand efect
fluiditatii ~i siguran!ei traficului rutier respectiv circula
necesar adoptarea unui regulament care sa limiteze
create cetatenilor municipiului.

sapatura pe
ghe

e societatile,
ari de sapatura
~i termenul de

abil asupra
pietonale este
inconveniente

Primar.
Antal Arpad n as.

Sfantu Gheorghe
12.06.2013
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Primaria Munici ului Sfantu Gheorghe· S esteri Hivatala

DlRECTIA GOSPODARIRE COMUNALA,
18137/2013

Raport de specialitate
privind Regulamentul de autorizare a lucdirilor sapatura pe

dOTIaeniulpublic al Municipiului Sf. Ghe rghe

Avand in vedere muititudinea Iucdirilor de pentru
bran~amente, schimbari de conducte, cabluri etc., ex~~,.<L_L~de societatile
detinatoare de rete Ie utilitare respectiv de terti ~i tinand
Iucrarilor de refacere nu este corespunzatoare respe
refacere este mult prea mare ereand astfel un dic....~~II11jl"
rutier cat ~i pe caile de acces pietonale este imperios u.."",~"",.u adoptarea
urgenta a unui. regulament care sa stabileasca cadrul zatoric in care
se executa aceste lucrari pe teritoriul administrativ al m ipiului Sfantu
Gheorghe.

Referent

Sfantu Gheorghe
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