
      Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 154/2013 
 
 

Regulament 

pentru emiterea Autorizaţiei de săpătură pentru lucrările edilitare executate pe 

domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe 

 
 

Art. 1. - Scopul prezentului regulament este de a stabili cadrul organizatoric prin 
care se obţine Autorizaţia de săpătură pentru lucrările edilitare ce se execută pe raza 
municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv: 

a) condiţiile şi documentele necesare obţinerii Autorizaţiei de săpătură; 
b) sancţiunile în cazul nerespectării condiţiilor din Autorizaţia de săpătură; 
Art. 2. - Refacerea infrastructurii se va face de către Serviciul de Gospodărie al 

Domeniului Public din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 
Art. 3. - Refacerea infrastructurii de către deţinătorii autorizaţiei de săpătură pentru 

lucrări edilitare, se recuperează de către Municipiu prin plata taxei de refacere a 
domeniului public. 

Art. 4. - Persoanele fizice sau juridice autorizate şi însărcinate cu coordonarea 
lucrărilor subterane ce se execută pe străzi, trotuare sau alte zone publice, sunt obligate să 
procure Autorizaţie de săpătură pentru lucrările edilitare pe baza următoarelor documente 
în funcţie de natura intervenţiei: 
 

1. Intervenţii, lucrări în regim de urgenţă (Avarii) 
a) cerere tip; 
b) plan de situaţie. 

1.1. Autorizaţia de săpătură pentru lucrările edilitare se obţine înaintea începerii lucrărilor 
sau, în caz de forţă majoră, în cel mult 48 de ore de la începerea lucrărilor, de la Direcţia de 
Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, după achitarea 
taxei aferente. Achitarea taxei se va efectua la Direcţia Finanţe Publice Municipale din 
cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe sau prin ordin de plată. 
1.2. Executantul trebuie să împrejmuiască zona de lucru luând măsurile de siguranţă pentru 
evitarea accidentelor prin semnalizarea corespunzătoare pe timp de zi şi de noapte. 
1.3. Transportul materialelor rezultate de pe urma lucrărilor de săpături, respectiv refacerea 
carosabilului, trotuarelor, aleilor sau zonelor verzi, după caz, se va executa prin grija 
Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, cu respectarea legislaţiei în materie; 
1.4. Executantul va anunţa în scris sau telefonic Primăria municipiului Sfântu Gheorghe 
despre finalizarea efectivă a lucrărilor, fiind interzisă astuparea şanţului executat. 
2. Lucrări în regie proprie (lucrări de branşamente, reparaţii, înlocuire conducte) 

a) cerere tip; 
b) autorizaţie de construire pentru lucrările noi; 
c) proiect tehnic avizat de furnizorul de servicii (se acceptă schiţă avizată de 

furnizorul de servicii în cazul lucrărilor de reparaţii sau înlocuire branşamente existente, iar 
pentru branşamente electrice se acceptă şi aviz tehnic de racordare). 
2.1. Autorizaţia de săpătură pentru lucrările edilitare se obţine înaintea începerii lucrărilor 
de la Direcţia Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, 
după achitarea taxelor aferente. Achitarea taxei se va efectua la Direcţia Finanţe Publice 
Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe sau prin ordin de plată. 
2.2. Transportul materialelor rezultate de pe urma lucrărilor de săpături, respectiv refacerea 
carosabilului, trotuarelor, aleilor sau zonelor verzi, după caz, se va executa prin grija 
Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, cu respectarea legislaţiei în materie; 
2.3. Executantul va anunţa în scris sau telefonic Primăria despre finalizarea efectivă a 
lucrărilor, fiind interzisă astuparea şanţului executat. 
 



3. Lucrări de investiţii 
a) cerere tip; 
b) autorizaţie de construire; 
c) proiect tehnic avizat de furnizorul de servicii. 

Art. 5. - Obligaţiile executantului: 
a) să depună cererea pentru autorizarea lucrărilor cu cel puţin 3 zile înainte de 

începerea acestora; 
b) să declare în cererea de autorizare suprafaţa reală a infrastructurii care 

urmează să fie afectată de lucrări; 
c) să afişeze copia autorizaţiei de săpătură la faţa locului pe toată durata de 

desfăşurare a lucrărilor; 
d) să nu depoziteze materiale înainte de ziua premergătoare începerii lucrărilor, 

iar la terminarea acestora să elibereze terenul de utilaje, precum de orice materiale în afară 
de materialelele rezultate de pe urma lucrărilor de săpătură; 

e) să respecte condiţiile impuse de Autorizaţia de săpătură pentru lucrările 
edilitare. 

Art. 6. - Lucrările de refacere a carosabilului, trotuarelor, aleilor sau zonelor verzi, 
după caz, afectate de lucrările de săpătură efectuate de terţi pentru lucrări de intervenţie, 
întreţinere şi reparaţii, respectiv pentru lucrări executate în regie proprie se vor executa 
prin grija Municipiului Sfântu Gheorghe, cu respectarea legislaţiei în vigoare, inclusiv 
transportul materialelor rezultate de pe urma lucrărilor de săpătură; 

Art. 7. - Lucrările de refacere a carosabilului, trotuarelor, aleilor, zonelor verzi 
afectate de lucrările de săpătură efectuate de terţi pentru lucrări de investiţii autorizate în 
condiţiile legii, se vor executa prin grija investitorului, conform proiectului de execuţie al 
investiţiei şi în condiţiile Autorizaţiei de săpătură pentru lucrările edilitare, eliberată de 
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe.  

Art. 8. – Prezentul Regulament se aplică şi lucrărilor de investiţii, reparaţii şi 
intervenţii executate pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe de către 
persoane fizice, persoane juridice, inclusiv deţinători sau administratori de reţele, precum 
şi de prestatori autorizaţi care intervin la aceste reţele, după cum urmează: 

a) S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe; 
b) Operatorii de distribuţie de gaze naturale, de energie electrică; 
c) Operatorii pentru telefonie, internet, cablu TV şi transfer de date; 
d) Prestatori autorizaţi să intervină la reţele. 

Art. 9. – Încălcarea prevederilor art. 3, 5 şi 7 din prezentul Regulament constituie 
contravenţie, dacă nu sunt comise în condiţii încât potrivit legii penale, să fie considerate 
infracţiuni şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1000 la 2500 lei. 

Art. 10. - (1) Pentru încălcarea prevederilor prevăzute în prezentul Regulament, pe 
lângă amenda contravenţională, contravenientul este obligat să achite şi taxa de refacere a 
domeniului public stabilită pe baza măsurătorilor efectuate de personalul de specialitate al 
Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.  

(2) În cazul în care beneficiarul Autorizaţiei de săpătură declară o suprafaţă mai 
mică faţă de cea reală stabilită odată cu lucrările de refacere a infrastucturii, acesta va fi 
obligat la achitarea diferenţei de taxă, stabilită pe baza măsurătorilor efectuate de 
personalul de specialtate al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 
 (3) Nivelul taxei de refacere a domeniului public prevăzut la alin. (1)-(3) se aduce 
la cunoştinţa contravenienţilor prin intermediul Direcţiei Gospodărie Comunală din cadrul 
Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 
 (4) În toate cazurile în care prin lucrări edilitare s-au produs daune domeniului 
public al municipiului prin deteriorări de mobilier urban, deteriorări de echipamente, 
vinovaţii sunt obligaţi să achite cheltuielile efectuate de Municipiul Sfântu Gheorghe 
pentru readucerea la starea iniţială a carosabilului, trotuarelor, aleilor, respectiv pentru 
înlăturarea daunelor cauzate. 



Art. 11. – (1) Dispoziţiile prezentului Regulament referitoare la constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea sancţinilor contravenţionale se completează cu dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data primirii 
procesului verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute de 
lege, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul – verbal 
de constatare a contravenţiei. 

Art. 12. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de 
către persoanele împuternicite de Primarul municipiului, respectiv de către funcţionarii 
publici din cadrul Poliţiei Locale Sfântu Gheorghe. 

Art. 13. – Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa ordinară din data de 27 
iunie 2013 a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, prin Hotărârea nr. 
154/2013. 



      Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 154/2013 
 
 
 
 

Taxa de refacere a domeniului public pentru obţinerea Autorizaţiei de săpătură 

pentru lucrările edilitare executate pe domeniul public al municipiului Sfântu 

Gheorghe 
 
 
 
 
 
Nr. crt. Tipul îmbrăcăminţii Cuantum taxă de 

refacere Lei/mp 
1. Asfalt pe carosabil 600 
2 Asfalt pe trotuar 400 
3. Beton, pavaj din pavele beton sau piatră cubică 

sau alte tipuri de pavaje  
400 

4. Străzi nemodernizate 250 
5. Zonă verde 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


