
Nr.15.923/2014

PROIECT DE HOTARARE
pentru modificarea gi completarea H.C.L. nr.15412013

privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea Autoriza{iei de sIp5tur5 pentru lucrlrile edilitare
executate pe domeniul public al municipiului Sf6ntu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sf6ntu Gheorghe, in qedin(i ordinarS;
Av6nd in vedere Expunerea de motive nr. 1549212014 a Direcliei de gospodlrire comunald din cadrul

Primlriei municipiului Sfantu Gheorghe;
Av6nd in vedere Raportul de specialitate nr. 1549312014 al Direcliei de gospoddrire comunali din

cadrul Primdriei municipiului Sfentu GhEorghe;
Av6nd in vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Sfdntu

Gheorghe;
Avdnd in vedere Hotdrdrea Consiliului Local nr. 25012009 privind aprobarea contractdrii unei

finan{dri rambursabile externe in valoare de 12.000.000 euro de la Banca European6 pentru Reconstruclie gi

Dezvoltare - BERD, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
AvAnd in vedere prevederile Legii nr. 27312006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificdrile gi compleffirile

ulterioare;
Avdnd in vedere O.G. nr. 4311997 privind regimul drumurilor, republicatd, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare, aprobatd prin Legea nr. 821 1998;
Avind in vedere O.G. nr. 212001 privind regimul juridic al contravenliilor, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare;
Av6nd in vedere parcurgerea procedurii prevdzlute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenla

decizionali in administralia publicS, republicatS;
in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) Si (2) lit. c, alin. (4) lit. c Ai alin. (5) lit. a din Legea nr.

21512001privind administrafia publicd localS, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
In temeiul art 45 alin. (l) qi art. 115 alin. (l) lit. b din Legea nr.2l5l200l privind administra{ia public5

localS, republicatd, cu modificdrile qi completirile ulterioare;

HorAR;.$rE

ART. 1. - Se aprobi modificarea gi completarea art. 2 din Regulamentul pentru emiterea Autorizaliei
de sdpdturS pentru lucrdrile edilitare executate pe domeniului public al municipiului Sf6ntu Gheorghe, anexa

nr. 1 la Hot5rdrea Consiliului Local nr. 15412013, qi va avea urmitorul cuprins:
,,Art. 2. - (1) Refacerea infrastructurii se va face de cdtre Serviciul de Gospoddrire al Domeniului

Public din cadrul Direcfiei gospoddrire comunald al Primdriei municipiului Sf6ntu Gheorghe.
(2) Pe strdzile cuprinse in Contractul de intrelinere gi Management al Drumurilor bazat pe

Performanli (PMMR), in perioada 2014-2018, zonele afectate de lucrSrile de sdpdturd pentru lucrdrile de

intervenlie la conductele subterane se vor reface de cltre executantul lucrdrilor de reabilitare gi vor fi decontate
la prefurile unitare din contractul de reabilitare strdzi gi trotuare din creditul contractat de la Banca Europeand
pentru Reconstruclie qi Dezvoltare - BERD, dupd achitarea taxei de refacere de cdtre beneficiarul lucrdrilor de

intervenfie sau de racordare.
(3) Pe strdzile pentru care s-a intocmit proces-verbal de predare-primire amplasament in vederea

realizdrii unor lucrSri de reabilitare, p6n6 la recep{ia acestor lucrdri zonele afectate de lucrlrile de sdp6turd

pentru lucrdrile de intervenlie sau racordare la conductele subterane, se vor reface de c6tre executantul
lucrdrilor de reabilitare a strdzii respective, contravaloarea lucririlor de refacere fiind decontate din taxa de

refacere, achitatd de beneficiarul lucririlor de intervenlie sau racordare, in condiliile prezentei hotdr6ri."
ART. 3. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdr6ri se incredinleazd Direclia

Gospoddrire ComunalS, Direclia Finanle Publice Municipale din cadrul Primdriei municipiului Sfrntu
Gheorghe gi Polilia Locald Sfhntu Gheorghe.
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