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Regulament 
 

de eliberare a Acordului şi a Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor 
tehnico-edilitare realizate pe proprietăți apartinand domeniului public al 
Municipiului Buzau si care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, 
strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor,etc., 
terenurilor de sport precum si spatiilor verzi  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  

Capitolul 1. - Scopul regulamentului 
 
Art.1 Prezentul regulament are drept scop stabilirea cadrului tehnico- organizatoric 
necesar derulării în condiţii optime a lucrărilor executate, aferent reţelelor tehnico-edilitare 
si a conditiilor privind aducerea la starea iniţială  a zonelor afectate(carosabil, strazi, 
poduri, trotuare, parcări, piste de biciclete, alei pietonale, spatii verzi) respectiv: 
- procedura de solicitare, condiţiile şi documentele necesare obţinerii acordului si al 
avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietăți 
apartinand domeniului public al Municipiului Buzau si care afecteaza structura cailor de 
comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/ aleilor, 
etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi ; 
- prevederi privind controlul efectuat de reprezentanţii Primăriei municipiului Buzau pe 
perioada execuţiei lucrărilor; 
-sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor si condiţiilor/termenelor stabilite 
prin acordul /avizul de executie pentru lucrarile aferente reţelelor tehnico-edilitare 
amplasate pe proprietăți apartinand domeniului public al Municipiului Buzau si care 
afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de 
biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi ; 
- prevederi privind recepţia lucrărilor privind aducerea terenului afectat la starea iniţială. 

 

Capitolul 2 - Definirea unor termeni utilizaţi în cadrul prezentului 
          regulament 

 
Art.2. În sensul prezentului regulament, noţiunile de mai jos se definesc după cum 
urmează: 

 
Acord – document scris, emis de către Primăria municipiului Buzau prin Direcţia Tehnică, 

solicitat prin Certificatul de Urbanism, în vederea autorizării lucrărilor pe reţelele 
tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți apartinand domeniului public al 
Municipiului Buzau si care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, 
strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/ aleilor, etc., 
terenurilor de sport precum si spatiilor verzi ; 

Acord administratorul drumului- document scris, emis de către Primăria municipiului 
Buzau prin Direcţia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, solicitat de 
beneficiar in conformitate cu art. 11, lit m) din cuprinsul Legii 193/2019, în 
vederea autorizării lucrărilor de bransamente si racorduri care se vor executa la 
constructii deja existente, pe reţelele tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți 
apartinand domeniului public al Municipiului Buzau si care afecteaza structura 
cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete, 
trotuarelor/ aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi ; 

 
Aviz – document scris, emis de către Primăria municipiului Buzau prin Direcţia 

Tehnică, prin care se stabilesc termenele şi condiţiile de execuţie a lucrărilor la 
reţelele tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți apartinand domeniului public al 
Municipiului Buzau si care afecteaza  structura cailor de comunicatii rutiere, 
strazilor,podurilor, parcarilor,pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., 
terenurilor de sport precum si spatiilor verzi ; 

 
Reţele tehnico-edilitare - ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate 
furnizarii/prestarii serviciilor de utilităţi publice (de apă, canalizare menajeră, canalizare 
pluvială, termoficare, telefonie, gaz, iluminat public, electrice, comunicatii date-voce, etc) 
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, 
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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; 
Perioada de valabilitate a Avizului de execuţie  a  lucrărilor  aferente  reţelelor 
tehnico-edilitare - perioada cuprinsă între data începerii lucrărilor şi data terminării 
lucrărilor (cu aducerea zonei afectate la starea iniţială) confirmata cu proces-verbal de 
receptie semnat si de catre reprezentantul municipiului Buzau, date stabilite prin 
respectivul aviz. 

 
Capitolul 3 - Aplicabilitatea regulamentului 

 
Art.3. Prevederile prezentului  Regulament  sunt  obligatorii  pentru  persoane fizice si 
persoane juridice ,care  executa  lucrari  aferente  reţelelor  tehnico- edilitare amplasate 
pe proprietăți apartinand domeniului  public  al  Municipiului  Buzau si care afecteaza 
structura cailor de comunicatii rutiere,  strazilor, podurilor, parcarilor,pistelor de biciclete, 
trotuarelor/ aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi , dupa cum urmeaza: 

 
a)  Persoanele juridice si/sau persoanele fizice care urmează să execute lucrari de 
bransamente si racorduri la constructii noi, aferente retelelor tehnico-edilitare, definite in 
Legea 50/1991, Art. 3, cu modificarile ulterioare, amplasate pe proprietăți apartinand 
domeniului public al Municipiului Buzau, care afecteaza structura cailor de comunicatii 
rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., 
terenurilor de sport precum si spatiilor verzi , sunt obligate sa solicite si sa detina, in 
conditiile prezentului Regulament, Acordul Primariei Municipiului Buzau în vederea 
autorizării lucrărilor . 
 
b) Persoanele juridice si/sau persoanele fizice care urmează să execute lucrari de 
bransamente si racorduri la constructii deja existente, aferente retelelor tehnico-
edilitare definite in Legea 50/1991, Art. 3, cu modificarile ulterioare, amplasate pe 
proprietăți apartinand domeniului public al Municipiului Buzau, care afecteaza structura 
cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete, 
trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi , sunt obligate sa 
solicite si sa detina, in conditiile prezentului Regulament, Acordul Administratorul 
drumului Primariei Municipiului Buzau în vederea autorizării lucrărilor . 

 
c)  Persoanele juridice si sau persoanele fizice, titulari  ai  Autorizatiei  de Construire 
pentru lucrari la retelele tehnico-edilitare, amplasate pe proprietăți apartinand domeniului 
public al Municipiului Buzau, care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, 
strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de 
sport precum si spatiilor verzi , sunt obligate sa solicite si sa detina Avizul de execuţie a 
lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare, executia lucrarilor in lipsa acestui Aviz 
fiind interzisa. 

d) Persoanele juridice si/sau persoanele fizice care au calitatea de 
deţinători/administratori/operatori de reţele de utilitati tehnico-edilitare amplasate pe 
proprietăți apartinand domeniului public al Municipiului Buzau si pe care exista amenajari 
ale cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete, 
trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi , sunt obligate sa 
solicite si sa detina Avizul de interventie in regim de urgenta (pentru eliminare 
avarii), executia lucrarilor in lipsa acestui Aviz fiind interzisa . 

 
e) Executarea de lucrari de catre persoanele juridice si/ sau persoanele fizice mentionate 
la art.3 lit.a),b),c) ,  pe  teritoriul  Municipiului  Buzau ,  se realizeaza in conformitate cu 
conditiile si cu termenele stabilite, dupa caz, in Acordul/Avizul de executie a 
lucrarilor/Avizul de interventie in regim de urgenta (pentru eliminare avarii), emis de 
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Primaria Municipiului Buzau, in conditiile prezentului Regulament, aferent reţelelor  
tehnico-edilitare  amplasate  pe proprietăți apartinand domeniului public al  municipiului  
Buzau  ,  care  afecteaza structura cailor de  comunicatii  rutiere,  strazilor,podurilor, 
pistelor de biciclete , trotuarelor/aleilor,etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi , 
in principal cu: 

 
• respectarea conditiilor tehnice de realizare a lucrarilor si de readucere a 

terenului la starea initiala (inclusiv a cotelor din documentatie in zona 
strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, spatiilor 
verzi si amenajarilor specific acestora afectate (instalatii de iluminat  public, 
instalatii de irigat, mobilier urban, etc.), de asigurare a semnalizarilor rutiere, 
dupa caz; 

• respectarea termenelor stabilite (date calendaristice pentru  incepere, 
derulare lucrari, finalizare provizorie/definitiva, receptie lucrari privind 
aducerea terenului la starea initiala) si a cerintelor stabilite privind pastrarea 
documentelor la locul de executie a lucrarilor. 

 
Capitolul 4 – Procedura privind obţinerea Acordului/Acordul Administratorului 
drumului, solicitat  prin Certificatul de Urbanism  sau in conformitate cu art. 11, lit 
m) din cuprinsul Legii 193/2019, în vederea autorizării lucrărilor pe reţelele tehnico-
edilitare, amplasate pe domeniul public al  Municipiului  Buzau, care afecteaza 
structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de 
biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatii verzi  

 
Art.4. 
(1) Obţinerea Acordului/Acordul administratorului drumului, emis de către Primăria 
municipiului Buzau prin Direcţia pentru amenajarea teritoriului si Urbanism, solicitat prin 
Certificatul de Urbanism sau solicitat direct in cazul bransamentelor si racordurilor la 
constructiile deja existente, in conformitate cu art. 11, lit m) din cuprinsul Legii 193/2019, 
se face în baza unei cereri, depusă de către deţinătorul Certificatului de Urbanism sau in 
cazul bransamentelor/racordurilor la constructiile deja existente, in baza cererii depuse 
de catre operatorul economic autorizat pentru categoria de lucrari respective, care va 
executa lucrarea sau reprezentantul acestuia. 

 
Cererea respectivă va fi însoţită de următoarele documente, în copie: 

A. In cazul constructiilor noi (Acord) 
- Certificatul de Urbanism, pentru lucrarile care conform Legii 50/1991 si a modificarilor 

aduse prin Legea nr. 193/2019 necesita autorizatie de constructie 
- Plan de situaţie cu identificarea traseului reţelei tehnico-edilitare pe domeniul public 

pentru care se solicită acordul/identificarea constructiei existente  asupra careia se 
intervine (din care sa reiasa exact zona afectata de lucrari: carosabil, 
trotuar/alee, parcare, terenuri de sport, etc.,spatiu verde); 

- Plan de încadrare în zonă; 
- BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia; 
- Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul (dacă este 

cazul); 
- Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică); 
- Memoriu tehnic cu prezentarea detaliata a modului de executie a  lucrarilor (sant 

deschis sau subtraversare) in cazul retelelor  si  a  zonelor afectate (carosabil 
cale rutiera, pod, trotuar/alee, parcare, pista de biciclete, etc., teren de sport, 
spatiu verde); 

- In cazul in care executarea lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare impune 
realizarea unor interventii la constructii (poduri,  pasaje, pasarele, alte lucrari 
de arta ) existente (implicit desfacerea unor parti din acestea), solicitantul va 
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depune, aferent cererii, expertiza tehnica aferenta constructiei asupra careia se 
propune interventia; 

- Dovada achitării taxei aferente verificarii documentatiei depuse in vederea obtinerii 
Acordului solicitat, prin Certificatul de Urbanism conform  prevederilor Hotărârii 
Consiliului Local al municipiului Buzau privind taxele locale, in vigoare la data 
solicitarii Acordului; 

 
B. In cazul constructiilor de bransamente si racorduri pentru constructiile deja existente, 

in conformitate cu Legea 50/1991 si a modificarilor aduse prin Legea nr. 193/2019, 
lucrari care se executa fara autorizatie de constructie (Acordul Administratorului 
drumului) 

- Cerere pentru lucrarile de bransamente si racorduri al constructii deja existente,  
- Act de proprietate pentru constructiile deja existente pentru care se solicita constructia 

de bransamente/racorduri 
- Plan de situaţie cu identificarea traseului reţelei tehnico-edilitare pe domeniul public 

pentru care se solicită acordul/identificarea constructiei existente  asupra careia se 
intervine (din care sa reiasa exact zona afectata de lucrari: carosabil, 
trotuar/alee, parcare, terenuri de sport, etc.,spatiu verde);- 2 exemplare 

- Plan de încadrare în zonă; 
- BI/CI al beneficiarului lucrarii de bransamente si racorduri sau al reprezentantului 

acestuia; 
- Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică); 
- Memoriu tehnic cu prezentarea detaliata a modului de executie a  lucrarilor (sant 

deschis sau subtraversare) in cazul retelelor  si  a  zonelor afectate (carosabil 
cale rutiera, pod, trotuar/alee, parcare, pista de biciclete, etc., teren de sport, 
spatiu verde); 

- In cazul in care executarea lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare impune 
realizarea unor interventii la constructii (poduri,  pasaje, pasarele, alte lucrari 
de arta ) existente (implicit desfacerea unor parti din acestea), solicitantul va 
depune, aferent cererii, expertiza tehnica aferenta constructiei asupra careia se 
propune interventia; 

- Dovada achitării taxei aferente verificarii documentatiei depuse in vederea obtinerii 
Acordului administratorului drumului solicitat, conform cererii (in cazul solicitarii de 
lucrari de bransamente si racorduri la constructiile deja existente), în vederea 
autorizării lucrărilor pe reţelele tehnico-edilitare,  conform  prevederilor Hotărârii 
Consiliului Local al municipiului Buzau privind taxele locale, in vigoare la data 
solicitarii Acordului; 

- Agrement de executie lucrari tehnico-edilitare in domeniul public, pentru lucrari de 
bransamente/racorduri, emis de UAT Buzau in termen de valabilitate- copie; 

- Agrement de executie lucrari de refacere drumuri, emis de UAT Buzau- in termen de 
valabilitate (copie) sau contract de executie lucrari cu o societate detinatoare de 
Agrement de executie lucrari de refacere drumuri (copie); 

- Documentatie tehnica care sa trateze refacerea domeniului public afectat de 
executarea lucrarilor de baza, conform metodologiei executarii lucrarilor tehnico-
edilitare si de refacere a cailor publice sau spatiilor verzi din Municipiul Buzau (copie); 

- Contractul de racordare la Sistemul de Distributie dintre distribuitorul/furnizorul utilitatii 
publice si operatorul economic (copie) 

- Avizul tehnic de racordare la sistemul de distributie/furnizare, emis de 
distribuitorul/furnizorul utilitatii publice (copie); 

- Contract transport deseuri rezultate in urma executiei lucrarilor (copie) 
- Schita de semnalizare rutiera intocmita in conformitate cu prevederile OUG 195/2005, 

Ordinul MAI nr. 1112/2000 si MTCT nr. 411/2000, privind conditiile de inchidere a 
circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrari in 
zona drumului public, vizata de Biroul Politiei Rutiere; 
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- Avizul tehnic pentru executia lucrarii emis de distribuitorul/furnizorul/beneficiarul 
retelelor de utilitati publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica, 
telefonie, termoficare, retele de comunicatii, etc) care au retele in zona unde se 
propune executia lucrarii; 
- Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca a verificat cu toti 
distribuitorii/furnizorii/beneficiarii retelelor de utilitati publice (apa, canalizare, gaze 
naturale, energie electrica, telefonie, termoficare, retele de comunicatii, etc) existenta 
retelelor in zona unde se propune executia lucrarii si a facut toate demersurile in 
vederea obtinerii avizelor de la acestia, in caz contrar isi asuma intrega raspundere 
pentru eventualele avarii, prejudicii, daune de orice natura solicitata de 
distribuitorii/furnizorii/beneficiarii retelelor de utilitati publice (apa, canalizare, gaze 
naturale, energie electrica, telefonie, termoficare, retele de comunicatii, etc) care au 
retele in zona unde se vor executa lucrarile. 

 
(2) Durata de valabilitate a Acordului este de maxim 12 luni de la data emiterii. 

 
(3) Corelat cu programul de investiţii al municipiului Buzau, valabil la momentul emiterii 
Acordului, durata de valabilitate poate fi restransă în funcţie de proiectele Primăriei 
municipiului Buzau în zonă. 

 
(4) Acordul, ce urmeaza a fi emis, va contine, corelat cu strategia de dezvoltare   a 
municipiului, cu politica Consiliului Local al municipiului Buzau respectiv cu politica 
proprietarilor/administratorilor de retea,  termene  si  conditii  de executie specifice (in 
functie de natura obiectivelor existente a caror structura poate fi afectata pe 
traseul proiectat pentru executia lucrarilor aferente retelei). 

 
(5) Acordul va fi eliberat doar daca documentatia depusa este completa. In caz 
contrar, documentatia va fi returnata solicitantului. 

 
 
Capitolul 5 – Procedura privind obţinerea Avizului de execuţie a lucrărilor aferente 
reţelelor tehnico-edilitare, pentru care a fost emisă Autorizaţie de construire sau 
doar Acordul administratorului drumului in cazul lucrarilor de bransamente si 
racorduri la constructii deja existente, retele amplasate pe proprietăți apartinand 
domeniului public al municipiului Buzau si pe care exista amenajari ale cailor de 
comunicatii rutiere, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de 
sport precum si spatiilor verzi  

 
Art. 5. 
(1) Pentru executarea lucrărilor de investiţii, reparaţii, reabilitare, modernizare, lucrări de 
branşamente, racorduri, se eliberează Avizul de  executie  a  lucrărilor aferente 
reţelelor tehnico-edilitare de către Primăria municipiului Buzau prin Direcţia Tehnică, 
în baza unei cereri depuse de către titularul Autorizaţiei de construire/ Acordul 
administratorul drumului pentru lucrarile de bransamente si racorduri pentru constructii 
deja existente. 

(2)Strazile, podurile, pasajele, trotuarele/aleile, parcarile, marcajele si indicatoarele 
rutiere afectate se vor reface de catre tituarul Autorizatiei de construire/ Acordul 
administratorul drumului pentru lucrarile de bransamente si racorduri pentru constructii 
deja existente, obligatoriu cu societati comerciale care au experienta similara in domeniul 
lucrarilor de construire, reabilitare,  reparatii,  intretinere  drumuri/strazi  (si /sau 
poduri/pasaje daca este cazul) care  au agrement de executie lucrari pe domeniul public 
eliberat de Municipiul Buzau si indeplinesc conditiile „Normelor de urmarire a executiei, 
receptiei si de refacere a domeniului Public afectat”(conform procedurilor legale in 
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vigoare privind receptia lucrarilor de constructii). 
 

(3) Spatiile verzi se vor reface astfel: 
 

Titularul Autorizatiei de Construire sau al Acordului administratorului drumului in 
cazul lucrarilor de bransamente si racorduri la constructii deja existente este obligat 
sa refaca integral si din punct de vedere functional spatiile verzi si orice dotari tehnice 
specifice acestora care  au fost afectate de lucrari (instalatii de irigat, instalatii de 
ilumunat, panouri publicitare,etc.)si sa se asigure ca pamantul de umplutura este bine 
compactat, lucrarile de refacere fiind executate dupa caz: 
a) cu societati comerciale specializate in lucrari/servicii de intretinere si amenajare spatii 
verzi/instalatii de irigat/instalatii electrice pentru iluminat public (dupa caz si functie de 
tipul spatiilor verzi  si amenajarilor specific acestora afectate) si  care  au agrement de 
executie lucrari pe domeniul public eliberat de Municipiul Buzau si indeplinesc conditiile 
„Normelor de urmarire a executiei, receptiei si de refacere a domeniului Public 
afectat” . 
 
b) cu operatorii/prestatorii cu care Primaria municipiului Buzau are incheiate acorduri de 
colaborare pentru intretinere si amenajare spatii verzi in regim privat; 

(4) Pentru spatiile verzi refacute integral si functional, Primaria Municipiului Buzau - 
Directia Tehnica, prin structura emitenta a Avizului si cu participarea personalului cu 
atributii de serviciu in structura prin care se asigura intretinerea spatiilor verzi (cu 
participarea reprezentantilor operatorilor specializati aferent retelelor publice de irigat 
si/sau iluminat public), va asigura receptionarea  lucrarilor de aducere la starea initiala a 
terenului afectat dupa verificarea functionarii acestor sisteme. 

 
(5) Cererea pentru emiterea Avizului  va fi însoţită de următoarele documente, în copie: 

• Autorizaţie de Construire Nr................din........................... 
• Acordul (in copie) emis de Primaria Municipiului Buzau prin Directia pentru 

Amenajarea Teritoriului si Urbanism, potrivit prevederilor Capitolului 4 din prezentul 
Regulament , aferent lucrarilor pentru care se solicita Avizul de executie 

• Certificat de Urbanism nr.................din............................... 
• Plan de situatie scara 1:500; vizat pentru neschimbare  
• Profilul transversal şi longitudinal care sa respecte conditiile din acordul 

administratorului drumului. 
• Fotografii relevante inainte de inceperea lucrarilor (din care sa reiasa exact 

amplasamentul pentru care s-a emis Autorizatia de Construire sau a fost dat 
Acordul administratorului drumului in cazul bransamentelor/racordurilor in 
cazul constructiilor vechi) 

• Contractul incheiat intre solicitantul Avizului de executie, detinator al 
Autorizatiei de construire/ Acordul administratorul drumului, cu executantul 
lucrarii. 

• Contract/ comandă pentru refacerea strazilor, podurilor, pasajelor, 
trotuarelor/aleilor, parcarior, marcajelor si indicatoarelor rutiere şi a altor elemente 
constructive afectate (borduri, parapeti de protectie, etc.), in conditiile mentionate 
la art.5(2); 

• Contract/comanda pentru refacerea integrala si functionala a  spatiilor  verzi, in 
conditiile mentionate la art.5(3),dupa caz lit.a)si /sau b). 

• BI/CI – Beneficiar al Autorizaţiei de construire; 
• BI/CI – Responsabil lucrare; 
• BI/CI -  Inspector de santier; 
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• Certificat unic de înregistrare (solicitant aviz - titular autorizatie construire/acord al 
administratorului drumului); 

• Dovada achitării taxei aferente verificarii documentatiei  depuse  in  vederea 
obtinerii Avizului de executie a lucrarilor, aferent retelelor tehnico- edilitare, 
conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzau privind taxele 
locale, in vigoare la data solicitarii avizului; 

In cazul lucrarilor de bransamente si racorduri care se vor executa  pentru constructii deja 
existente, cererea pentru emiterea avizului, nu va fi insotita de documentele: 

• Autorizaţie de Construire Nr................din........................... 
• Certificat de Urbanism nr.................din............................... 

 
Cererea pentru emiterea Avizului va fi depusa cu cel putin 14 zile  anterior datei 

de incepere efective a lucrarilor, interval in care va avea loc verificarea 
amplasamentului pentru stabilirea unor conditii  specifice raportate la situatia efectiva 
din teren, daca este cazul, in vederea emiterii avizului. 

(6) După emiterea avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico- edilitare, 
Primaria municipiului Buzau - Direcţia Tehnică prin structura de specialitate cu 
atributii in emiterea acordurilor si avizelor pentru lucrari aferente retelelor tehnico-
edilitare realizează predarea  amplasamentului  catre titularul Autorizatiei de 
construire/ Acordului administratorului drumului. 

 
(7) Neinceperea lucrărilor în perioada avizată atrage după sine pierderea valabilităţii 

Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico- edilitare. În acest caz, 
titularul Autorizatiei de construire/ Acordului administratorului drumului, este obligat să 
solicite un nou aviz. 

 
(8) Avizul de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare se poate prelungi o 

singură dată din motive temeinic justificate şi doar pentru lucrările de: 
 

- modernizare, extindere retele tehnico- edilitare de orice fel; 
- modernizare, extindere retele tehnico- edilitare de orice fel şi branşamente 

şi/sau racorduri, aflate în execuţie la momentul solicitarii prelungirii. 
 

Pentru emiterea acestor avize de prelungire nu se percep taxe. 
 
(9) Avizul de executie prin care se prelungeste termenul de realizare a lucrarilor  se va 
emite în baza unei cereri completate de titularul  Autorizatiei de construire/ Acordului 
administratorului drumului,  în următoarele condiţii: 

 
- In cerere se vor specifica motivele care au condus la necesitatea prelungirii; 
- data de continuare a lucrărilor trebuie să fie consecutivă celei de terminare a 

lucrărilor din avizul iniţial; 
- perioada de prelungire a executiei lucrarilor să fie cel  mult  egală  cu jumatate din 

perioada de executie lucrari initiala, asa cum aceasta a  fost  precizata prin Avizul a carei 
prelungire se solicita; 

- la data solicitării prelungirii, lucrările de executie să fie în derulare; 
- la cererea de prelungire se va anexa in copie Avizul de executie a lucrarilor aferente 

reţelelor tehnico-edilitare iniţial si fotografii care sa ateste stadiul  lucrarilor si implicit 
faptul ca lucrarile sunt in derulare. 
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(10) Avizul de executie va fi eliberat doar daca documentatia depusa este completa 
si respecta conditiile impuse in continutul Acordului emis de Primaria Municipiului 
Buzau prin Directia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, pentru lucrările pe 
reţelele tehnico-edilitare  pentru care se solicita Avizul de executie lucrari.  In caz 
contrar, documentatia va fi returnata solicitantului. 

 
(11) O noua solicitare a Avizului de executie se va face  cu  respectarea procedurii asa 
cum este aceasta descrisa la Capitolul 5 din prezentul Regulament, inclusiv  privind  
achitarea  taxei  pentru  verificarea documentatiei depuse in vederea obtinerii Avizului 
de executie a lucrarilor aferent retelelor tehnico-edilitare 

 
(12) Prin prezentul Regulament se stabilesc următoarele termene de execuţie  (cu 
aducerea zonei afectate la starea iniţială) pentru 
- realizare branşamente şi racorduri : maxim 10 zile lucratoare 

 
Capitolul 6 - Procedura privind obţinerea Avizului de  execuţie a lucrărilor  de 
interventie in regim de urgenta (pentru eliminare avarii), aferent reţelelor tehnico-
edilitare amplasate pe teren apartinand domeniului public al municipiului Buzau si 
pe care exista amenajari ale cailor de comunicatii rutiere, parcari, piste de biciclete, 
trotuare/alei, etc., terenuri de sport  precum si spatii verzi (definite potrivit Legii 
nr.24/2007  privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi) 

 
Art.6. 
(1) În cazul unor defecţiuni accidentale/avarii la reţelele tehnico-edilitare  amplasate pe 
teren apartinand domeniului  public al municipiului Buzau si pe care exista amenajari ale 
cailor de comunicatii rutiere, parcari, piste de biciclete ,trotuare/alei, etc., terenuri de 
sport precum si spatii verzi (definite potrivit Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi), in vederea remedierii defectiunilor, 
administratorii/operatorii/deţinătorii acestora au obligaţia de a solicita Avizul de execuţie 
a lucrărilor aferente reţelelor tehnico- edilitare pentru lucrări de interventie în regim 
de urgenţă(avarie). 

 
(2) Lucrările de interventie în regim de urgenţă se avizează în baza unei cereri, care se 
aprobă în cadrul Primariei Municipiului Buzau - Direcţia Tehnica  de  către directorul 
tehnic al structurii de specialitate care are in atributii emiterea acordurilor si avizelor 
pentru lucrari aferente retelelor tehnico-edilitare,  cu luarea in evidenta si monitorizare de 
catre structura in cauza a termenelor de executie si conditiilor specifice mentionate in 
cererea aprobata. 

 
(3) Cererea, aprobată in conditiile alin.2, ţine loc de Aviz de  execuţie  a  lucrărilor in 
regim de urgenta (avarie) aferent reţelelor tehnico-edilitare amplasate pe teren 
apartinand domeniului  public al municipiului Buzau si pe care exista amenajari ale cailor 
de  comunicatii  rutiere,  parcari,  piste  de biciclete, trotuare/alei, etc., terenuri de sport 
precum si spatii verzi . 

 
(4) Pe cerere se vor preciza următoarele: 
- adresa la care se solicită intervenţia; 
- zona afectată de lucrări(carosabil, trotuar, alee, parcare, spaţiu verde); 
- caracteristicile zonei(asfalt, beton, piatra sparta ,balast, pământ, dale, plăci); 
- suprafaţa estimată a fi afectată(în mp); 
- număr de copaci afectaţi(daca este cazul) pentru care solicitantul avizului va solicita 

aprobarea Biroului/Compartimentului Spaţii verzi din cadrul Direcţiei Tehnice a 
Primăriei municipiului Buzau; 

- durata de execuţie a lucrărilor; 
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- data recepţiei acestora (privind aducerea la starea iniţială a zonelor afectate) cu 
participarea reprezentantului Primariei municipiului Buzau – Directia Tehnica 
(emitentul avizului); 

- responsabilul lucrării din partea deţinătorului de reţele cu specificarea datelor de 
identificare ale acestuia (adresa de domiciliu, cartea de identitate, nr. de telefon); 

- responsabilul tehnic cu execuţia (cu specificarea numărului de autorizaţie); 
- inspectorul de şantier (cu specificarea numărului de autorizaţie). 

(5) Cererea va fi însotiţă de următoarele documente (în copie): 
• Plan de situaţie cu specificarea exactă a locului unde se intervine; 
• Plan de situaţie cu specificarea exactă a locului şi a modului  de  poziţionare a 

indicatoarelor de circulaţie, precum şi modalitatea de împrejmuire şi protecţie a 
zonei de lucru/a podeţelor de trecere; 

• Contractul de furnizare de servicii (in copie) cu  administratorul  retelei 
aferent careia se solicita interventia pe bransament/racord;(daca 
administratorul retelei este altul decat furnizorul de utilitati). 

• Adresa/minuta de la furnizorul de servicii/utilitati care sa ateste existenta 
avariei si motivele imposibilitatii interventiei de catre acesta in vederea 
remedierii avariei; 

• Contract/comandă pentru refacerea strazilor, podurilor, pasajelor  parcarilor, a 
trotuarelor/aleilor, a marcajelor şi a altor  elemente  constructive afectate (borduri, 
parapeti de protectie, indicatoare de circulatie, etc.) in conditiile mentionate la 
art.5(2); 

• Contract/comanda/protocol de colaborare  pentru  refacere  a  spatiilor verzi, in 
conditiile mentionate la art.5(3),dupa caz lit.a)si /sau b); 

• BI/CI – Responsabil lucrare; 
• BI/CI -  Inspector de şantier; 
• Certificat unic de înregistrare (societate); 
• Dovada achitării taxei pentru verificare documente depuse in vederea obtinerii 

Avizului solicitat, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Buzau privind taxele locale, in vigoare la data solicitarii avizului; 

 
(6) Toate lucrările în regim de urgenţă vor fi semnalizate de către  solicitant conform 
legislaţiei şi a normelor în vigoare; 

Strazile/ trotuarele/aleile, parcarile, marcajele si indicatoarele rutiere afectate  se vor 
reface de catre solicitantul Avizului, obligatoriu cu societati  comerciale  care au agrement 
de executie lucrari pe domeniul public eliberat de Municipiul Buzau si indeplinesc 
conditiile „Normelor de urmarire a executiei, receptiei si de refacere a domeniului 
Public afectat” conform procedurilor legale in vigoare privind receptia lucrarilor de 
constructii). 

(7) Spatiile verzi se vor reface astfel: 
 

Solicitantul Avizului este obligat sa refaca integral si din punct de vedere functional 
spatiile verzi si orice dotari tehnice specifice acestora care au fost afectate de lucrari 
(instalatii de irigat, instalatii de iluminat, panouri publicitare 
,etc.) si sa se asigure ca  pamantul din umplutura este bine compactat, lucrarile  de 
refacere fiind executate dupa caz : 
• cu societati comerciale specializate in lucrari/servicii de intretinere si amenajare 

spatii verzi/instalatii de irigat/instalatii electrice pentru iluminat public (dupa caz si 
functie de tipul spatiilor verzi si amenajarilor specific acestora afectate) si care au 
agrement de executie lucrari pe domeniul public eliberat de Municipiul Buzau si 
indeplinesc conditiile „Normelor de urmarire a executiei, receptiei si de refacere 
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a domeniului Public afectat” (conform procedurilor legale in vigoare privind 
receptia lucrarilor de constructii); 

• cu operatorii/prestatorii cu care Primaria municipiului Buzau are incheiate acorduri 
de colaborare pentru intretinere si amenajare spatii verzi in regim privat; 

• cu operatorii/prestatorii care sunt agrementati pentru lucrari pe domeniul public al 
municipiului Buzau. 

 
Capitolul 7.  NORME CU PRIVIRE LA ELIBERAREA AGREMENTULUI 

Art. 7. - Orice agent economic care doreşte să angajeze lucrări de construcţii 
tehnico-edilitare subterane şi aeriene în domeniul public al municipiului Buzău este obligat 
să solicite primarului municipiului Buzău obţinerea agrementului în baza prezentelor 
norme. 

Art. 8. - Documentaţia necesară obţinerii agrementului pentru lucrări de construire, 
mai puţin lucrările de drumuri şi spaţii verzi, trebuie să cuprindă: 
        a.- cerere - tip; 
        b.- copie după certificatul de înregistrare  a societăţii comerciale; 
        c.- copie după statutul societăţii, cu obiectul de activitate; 
        d.- lista responsabililor cu execuţia, atestaţi ; 
        e.- curiculum vitae (lista lucrărilor reprezentative executate); 
        f.- agrementul din partea unităţilor beneficiare a reţelelor tehnico-edilitare emis pentru 
societate sau personalul încadrat pe durată nedeterminată al acesteia. 

Art. 9. - Pentru lucrări de construcţii şi reparaţii drumuri şi spaţii verzi documentaţia 
va mai cuprinde, pe lângă actele prevăzute la art. 5 şi următoarele documente: 
         a.- lista utilajelor şi echipamentelor specifice; 
         b.- dovada din care să rezulte că posedă staţie de preparare a mixturilor asfaltice 
sau staţie de betoane, sau contract de furnizare încheiat cu firme producătoare de 
mixturi asfaltice sau betoane cel puţin pentru un an; 
         c.- lista lucrărilor de refacere în carosabil executate până la data   agreerii. 

Art. 10. - în condiţiile în care agentul economic solicitant nu are în obiectul său de 
activitate executarea lucrărilor de drumuri şi spaţii verzi, pentru agreere va prezenta 
contractul de colaborare cu un agent economic specializat şi agreat pentru executarea 
lucrărilor de drumuri şi spaţii verzi. 

Art. 11. - Agrementul se eliberează pe durata unui singur an calendaristic şi va fi 
reînnoit sau modificat în fiecare an în funcţie de solicitările societăţii comerciale, 
determinate de extinderea sau restrângerea obiectului de activitate, în baza unei taxe 
anuale stabilită de către Consiliul Local. 

Art. 12. - Documentaţia pentru agreere va putea fi completată cu date impuse de 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii sau reglementări ce impun noi exigenţe în 
domeniul executării construcţiilor. 

Art. 13. - Agrementul poate fi suspendat parţial sau total pentru: 
        a.-  suspendarea atestărilor , pe durata acestuia; 
        b.- suspendarea agrementului eliberat de unităţile beneficiare de reţele tehnico-
edilitare, pe întreaga durată de suspendare; 
 
        c.- nerespectarea termenelor din autorizaţiile eliberate de primarul  municipiului Buzău 
sau avizele de începere a lucrărilor eliberate de Serviciul de Gospodărie Urbană şi 
Protecţia Mediului,  suspendare ce durează 1 - 3 luni, dar nu mai puţin decât termenul 
nerespectat; 
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        d. - nerespectarea nivelului calitativ impus de exigenţele prevăzute de Legea nr. 
10/1995 pe perioada cuprinsă între data eliberării avizului de începere a lucrărilor şi până 
la recepţia finală a lucrării de către comisia municipală de recepţie a lucrărilor de refacere 
a carosabilului, suspendare ce durează 1 - 6 luni. 

Art. 14. - Agrementul poate fi anulat pentru: 
        a.- sancţionarea contravenţională a constructorului în conformitate cu Legea nr. 
50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, mai mult de 2 ori; 
        b.- în cazul anulării atestatelor sau a agrementelor  eliberate de unităţile beneficiare  
de reţele tehnico-edilitare; 
        c.- pentru abateri grave şi repetate de la autorizaţiile de construire,acordurile şi avizele 
eliberate. 
 

Capitolul 8 - Avizul pentru restricţionarea circulaţiei 
 

Art. 15. 
(1) În situaţiile în care se impune restricţionarea circulaţiei rutiere (devierea traficului pe 
alte drumuri laterale sau inchiderea totala sau partiala a circulatiei), solicitantul (asa 
cum este acesta definit la art.3.)  Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor 
tehnico-edilitare respectiv a Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor 
tehnico- edilitare în regim de urgenţă (avarii): 

• are obligaţia de a solicita avizul Biroului Poliţiei Rutiere a municipiului Buzau, 
conform reglementărilor legale în vigoare, 

Art. 16. 
În situaţiile în care nu se impune restricţionarea circulaţiei rutiere (devierea traficului 

pe alte drumuri laterale sau inchiderea totala sau partiala a circulatiei), pentru lucrari 
prin care se obstructioneaza circulatia pe un sens, solicitantul (asa cum este acesta 
definit la art.5.(1)  si  respectiv  art.  6.(1) Avizului de execuţie a lucrărilor  aferente  
reţelelor  tehnico-edilitare  în regim de urgenţă (avarii) va depune: 

 
• Cererea pentru obtinerea Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor 

tehnico-edilitare în regim de urgenţă (avarii) formulata catre Directia Tehnica 
care va fi insotita de un plan de situatie continand semnalizarile rutiere 
impuse de legislatia in vigoare privind restrictionarea circulatiei pe 
drumurile publice. 

• are obligaţia de a solicita avizul Biroului Poliţiei Rutiere a municipiului Buzau, 
conform reglementărilor legale în vigoare, 

• In cazul in care Avizul Biroului Poliţiei Rutiere a municipiului Buzau implica 
modificari ale planului cuprinzand semnalizarile prezentate la obtinerea Avizului 
de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico- edilitare în regim de 
urgenţă (avarii),detinatorul Avizului va  depune  la Directia Tehnica un 
exemplar vizat de Biroul Poliţiei Rutiere a municipiului Buzau,in cel mult 24 de 
ore de la emiterea Avizului  Biroului Politiei Rutiere. 

 
Capitolul 9. - Condiţii generale de lucru şi refacere a zonelor afectate, 

                                   obligatorii pentru titularul Avizului de executie lucrari 
 
Art. 17. 
(1) Titularul avizului are obligatia sa pastreze Avizul de execuţie a lucrărilor aferente 
reţelelor tehnico-edilitare la locul unde se execută lucrarea şi il va prezenta agenţilor 
care verifica aceste lucrări. Reprezentanţii Primăriei municipiului Buzau din cadrul 
Direcţiei Tehnice care verifica lucrarile aferente retelelor tehnico-edilitare vor fi stabiliţi 
prin Dispoziţia Primarului. 
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(2) Titularul avizului are obligatia sa nu depoziteze materialul/materialele care va/vor fi 
utilizat/utilizate pentru umpluturi pe caile de comunicatii rutiere, parcari, trotuare/alei, piste 
de biciclete, terenuri de sport, spatii verzi (definite potrivit Legii nr.24/2007 privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi) sau pe alte terenuri apartinand domeniului 
public pentru a nu degrada aceste terenuri, a nu îngreuna circulaţia pietonilor sau a 
autovehiculelor şi a nu afecta  scurgerea  apelor pluviale. 

(3) Titularul avizului are obligatia sa asigure acoperirea retelelor,  pentru  realizarea 
carora a solicitat aviz de executie, cu respectarea condiţiilor impuse atât prin proiect cât 
şi prin Avizul de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare, respectiv 
umpluturile se vor realiza in straturi succesive, prin compactarea fiecarui strat in parte. 
Raportat la cota +/- 0,00, cota carosabilului, parcarii, etc., grosimea fiecarui strat de 
balast va fi de 20 cm. 

 
(4) Titularul avizului are obligatia sa nu foloseasca materialul rezultat din săpături pentru 
umpluturi si sa asigure încărcarea acestuia direct în mijloace de transport cu 
transportarea, in aceeasi zi in care a fost generat, conform unui contract cu o firma 
specializata, depozitarea acestuia în zona aferentă lucrărilor fiind interzisă. 

 
(5) La traversări de străzi, titularul Avizului de executie lucrari  aferente  retelelor 
tehnico-edilitare/ titularul Avizului de interventie in regim de urgenta (pentru eliminare 
avarii) va utiliza  pentru umpluturi numai balast. Traversările  se vor executa în două 
etape, cu semnalizarile rutiere corespunzatoare, asigurându-se buna desfăşurare a 
circulaţiei. 

 
(6) Titularul Avizului de executie lucrari aferente  retelelor  tehnico-edilitare are 
obligatia sa refaca spatiile verzi afectate, in intregime si functional, conform  art. 5 alin. (3) 
si alin. (4) . Se va asigura ca pămantul  va  fi  bine  compactat. Titularul avizului are 
obligatia sa asigure colectarea si transportul bolovanilor/molozului rezultaţi/rezultat din 
săpătură, conform unui contract cu o firma specializata la Depozitul Ecologic de deşeuri 
al municipiului Buzau sau al Consiliului Judetean Buzau. 

 
(7) Titularul Avizului de executie lucrari aferente retelelor  tehnico-edilitare are 
obligatia sa refaca bordurile afectate. Bordurile vor fi refacute în mod corespunzător prin 
montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost 
deteriorate. 

 
(8) Titularul Avizului de executie lucrari aferente retelelor  tehnico-edilitare are 
obligatia refacerii marcajelor rutiere afectate/deteriorate si refacerea (inclusiv 
reamplasarea pe pozitiile anterioare) indicatoarelor rutiere afectate/dislocate de lucrarile 
pe care le-a executat. 

 
(9) În zona lucrărilor se vor păstra în starea iniţială semnele geodezice, în caz 
contrar se vor reface prin grija titularul avizului de executie lucrari. 

 
(10) Titularul Avizului de executie lucrari aferente retelelor  tehnico-edilitare va 
suporta toate costurile si raspunde de refacerea eventualelor reţele subterane care pot fi 
deteriorate în timpul execuţiei, corelat cu avizele de coexistenţă. 

(11) Titularul Avizului de executie lucrari aferente retelelor tehnico-edilitare are 
obligatia ca la terminarea lucrărilor, terenurile ocupate  temporar  sa  fie  aduse la starea 
lor iniţială.Este interzisă începerea lucrărilor fără detinerea avizului de executie si fara   a 
fi montate indicatoare de dirijare a circulaţiei conform planului  anexat  la cererea de 
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solicitare a avizului de execuţie a lucrărilor de intervenţii. 
 

(12) Este obligatorie semnalizarea pe timp de noapte a zonei de lucru astfel încât să fie 
vizibil de la cel puţin 150 m. 

 
(13) Toate lucrările vor fi semnalizate conform legislaţiei şi normelor în vigoare, prin 

grija titularului avizului. 
 

(14) Titularul Avizului de executie lucrari aferente retelelor tehnico-edilitare are 
obligatia sa se asigure ca muncitorii care execută lucrarea vor purta obligatoriu veste 
reflectorizante, vor fi instruiţi privind N.T.S.M. si P.S.I. prin grija executantului, acesta 
fiind responsabil în cazul oricăror evenimente privind execuţia lucrării. 

 
(15) La terminarea lucrărilor, zona se redă circulaţiei la starea iniţială, după ce a fost 
curaţată şi spălată cu utilaj specializat, dacă este cazul, la solicitarea emitentului avizului 
de executie lucrari. 

(16) Pe perioada executarii lucrarilor, titularul Avizului de executie lucrari aferente 
retelelor tehnico-edilitare are obligatia intretinerii in conditii optime a zonelor in care se 
desfasoara lucrarile si cele adiacente acestora. 

 
(17) Responsabilitatea pentru oricare incident rutier aparut, in timpul si dupa terminarea 
lucrarilor, din cauza neintretinerii zonelor pe perioada lucrarilor sau intretinerea 
defectuoasa, respectiv refacerea necorespunzătoare a sistemului rutier, revine in 
totalitate titularului avizului. 

 
Cap. 10. Norme de urmarire a executiei, receptiei si de refacere 

 a domeniului dublic afectat 
 

SECȚIUNEA I – DEFINIȚII 

Art. 18. - în sensul prezentelor norme, prin îmbrăcăminte asfaltică nouă se înţelege 
orice îmbrăcăminte ce a fost executată, modernizată sau reparată capital timp de : 

- 3 ani pentru cele acoperite cu îmbrăcăminti asfaltice uşoare şi a căror durată de 
serviciu normată este de 7 ani, la o frecvenţă de 1500 - 3000 vehicule/24 ore; 

- 5 ani pentru cele acoperite cu îmbrăcăminti asfaltice grele şi a căror durată de 
serviciu normată este de 15 ani, la o frecvenţă de 1500 - 3000 vehicule / 24 ore; 

Art. 19. - Prin îmbrăcăminte din beton de ciment nouă se înţelege orice 
îmbrăcăminte continuă sau din plăci cu rosturi chituite, executată, modernizată sau 
reparată capital timp de 8 ani de la execuţie şi a căror durată de serviciu normată este de 
24 ani, la o frecvenţă de 1500 - 3000 vehicule/24 ore. 

 Art. 20. - Prin stradă balastată se înţelege drumul care are ca  îmbrăcăminte un 
strat de balast natural de râu de grosime minimă de 40 cm. 

Art. 21. - Prin spaţiu verde se înţelege terenul aparţinând domeniului public destinat 
a fi înierbat şi plantat cu material dendrologic ornamental sau gazon. 

Art. 22. - Lucrări majore sunt acele lucrări tehnico - edilitare subterane cu o durată 
de execuţie de peste 3 zile şi care impun blocarea circulaţiei cel puţin pe un trotuar sau o 
bandă din carosabil. 

Art. 23. - Lucrări, minore sunt acele lucrări tehnico - edilitare subterane cu o durată 
de execuţie între 48 -72 ore şi care afectează parţial sistemul rutier şi spaţiile verzi, lucrări 
executate sub circulaţie şi semnalizate, care impun o întrerupere parţială a circulaţiei. 

Art. 24. - Lucrări de intervenţii sunt acele lucrări tehnico-edilitare cu o durată de 



15  

execuţie de cel mult 48 ore şi care impun executarea imediată şi continuă a lucrării pentru 
înlăturarea efectelor accidentelor tehnice la reţelele în funcţiune. 

 
SECŢIUNEA II - TEHNOLOGII DE REFACERE 

Art. 25. - Refacerea terenului afectat în urma executării lucrărilor tehnico- edilitare 
majore se va realiza în conformitate cu proiectul de refacere a domeniului public afectat, 
întocmit în baza standardelor şi normelor tehnice în vigoare, proiect ce va fi depus la 
documentaţia ce stă la baza emiterii autorizaţiei de construire eliberată în conformitate cu 
Legea nr. 50/1995 (Normativ C 56-85) sau a Acordului administratorului drumului in 
conformitate cu Legea nr. 193/2019, Art. 11, lit m). 

 
Art. 26. - Refacerea domeniului public afectat ca urmare a executării lucrărilor 

tehnico-edilitare minore/majore sau intervenţiilor se va realiza cu respectarea următoarelor 
faze: 

                A.- Refacerea drumurilor publice (carosabil şi trotuar) 

        a.- Se va realiza patul şi protecţia reţelei sau branşamentului conform normelor 
specifice fiecărui tip de reţea tehnico-edilitară; 
        b.- Groapa excavată (canal sau spărtură) se va umple cu straturi succesive de balast 
de maximum 20 cm grosime, compactată artificial, manual sau mecanizat; 
        c.- Se va executa tăierea marginilor conform secţiunii III din prezenta metodologie; 
        d.- Se va executa compactarea de egalizare şi nivelare a infrastructurii ( cu placă 
vibratoare sau rulouri compactoare); 
        e. -Se va lăsa lucrarea sub circulaţie timp de 5 zile; 
        f. - Se va executa scarificarea; 
        g.- Se vor îndrepta marginile şi corecta unghiurile; 
        h.- Se va reface îmbrăcămintea folosindu-se materiale identice cu cele din domeniul 
afectat; 
        i. - În cazul betoanelor din ciment, după întărire se execută chituirea rosturilor cu 
masticuri bituminoase. 
        j. - Ultimul strat ce completează umplutura până la nivelul  infrastructurii se va executa 
cu piatră concasată de minim 10 cm ( exclus balast ) 
 
                B.- Refacerea spaţiilor verzi 

          a.- Se va recupera vegetaţia dendrologică, menţinându-se o cantitate cât mai mare 
de pământ pe rădăcini; 

b.- Se va desface suprafaţa înierbată sub formă de brazde; 
c.- Se va realiza patul şi protecţia reţelei sau branşamentului conform normelor 

specifice fiecărui tip de reţea; 
          d.- Se va executa umplutura cu pământ , compactată în straturi de 20 cm şi se va 
îndepărta excesul; 
         e.- Se va reface stratul de pământ vegetal; 
         f.-  Se replantează vegetaţia dendrologică sau se înlocuieşte; 
         g.- Se reface suprafaţa înierbată cu brazde, se însămânţează rosturile şi se asigură 
udarea acestora. 

Art. 27. Pentru spatiile verzi refacute integral si functional, Primaria Municipiului Buzau-
Directia Tehnica, prin structura emitenta a avizului si cu participarea personalului cu 
atributii de serviciu in structura prin care se asigura intretinerea spatiilor verzi (cu 
participarea reprezentantilor operatorilor specializati aferent retelelor publice de irigat 
si/sau iluminat public), va asigura receptionarea lucrarilor de aducere la starea initiala a 
terenului afectat dupa verificarea functionarii acestor sisteme. 
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Art. 28. In situatia in care avariile se produc in zile nelucratoare, in  vederea  remedierii 
defectiunilor si daca este necesara interventia in zile nelucratoare, 
administratorii/operatorii/deţinătorii retelelor edilitare in cauza au obligaţia de a solicita 
Directiei  Tehnice  din  Primaria Municipiului Buzau  emiterea  Avizului de execuţie a 
lucrărilor in regim de urgenta (avarie) se realizeaza obligatoriu, in conformitate cu 
procedurile si prevederilor prezentului Regulament, in prima zi lucratoare succesiva 
zilei/zilelor nelucratoare in care s-a produs avaria, termenul de executie curgand de la 
data emiterii Avizului. 

 
Art. 29. Pana la obtinerea Avizului de execuţie a lucrărilor in regim de urgenta 
(avarie), in conditiile mentionate la alin.10, dministratorii/operatorii/ deţinătorii retelelor 
edilitare au obligatia sa asigure toate semnalizarile rutiere necesare prevenirii oricaror 
accidente pe care le-ar putea inregistra autovehicule si/sau pietoni datorita 
avariei/avariilor produse. 

 
   Art. 30. Termene de execuţie (cu aducerea zonei afectate la starea iniţială): 

- maxim 5 zile lucratoare 
 

Art. 31. Toate lucrarile de interventie la retelele tehnico-edilitare trebuie semnalizate cu un 
panou informativ cu dimensiunile 297mm x 420mm (format A3) care sa cuprinda minim 
urmataorele informatii: „denumirea lucrarii, datele de identificare ale beneficiarului, datele 
de identificare ale constructorului, data inceperii lucrraii, data finalizarii lucrarii, persoana 
si telefonul de contact al constructorului”, conform modelului din anexa.... care face parte 
din prezentul regulament. 
 

SECŢIUNEA III - DIMENSIUNI OBLIGATORII DE TĂIERE A MARGINILOR 

Art. 32. - Este interzisă executarea lucrărilor tehnico-edilitare ce impun 
desfacerea îmbrăcăminţilor stradale noi pe durata  prevăzută de art . 18 şi 19.  

Art. 33. - Pentru tăierea marginilor se stabilesc următoarele norme: 
         a. - la îmbrăcăminţi din mixturi asfaltice şi din betoane de ciment marginile se vor 
îndrepta prin tăiere de laturi în sistem poligonal; 
         b. - în cazul mixturilor asfaltice laturile vor fi în mod obligatoriu paralele sau 
perpendiculare pe axa drumului,  în curbe latura longitudinală va fi tăiată pe o curbură 
paralelă cu axa drumului, iar colţurile vor fi de 90 grade; 

c.  - în situaţia canalelor longitudinale refacerea se va executa pe întreaga lăţime a 
trotuarului sau a benzii de circulaţie afectate; 

d. - în situaţia canalelor transversale refacerea se va efectua pe o lăţime de 3m ( 
1.5m de o parte şi de alta a axului branşamentului/racord); 

e.  - în situaţia canalelor realizate sub diferite unghiuri faţă de axul drumului 
refacerea se va executa pe o lăţime de 3m ( 1,5m de o parte şi de alta a axului 
branşamentului/racordului); 
          f. - în cazul canalelor executate pe axul străzii refacerea se va efectua pe toată 
lăţimea străzii şi pe toată lungimea canalului; 

g.  - în cazul lucrărilor executate în regim de intervenţie realizate de posesorii de 
reţele tehnico-edilitare în carosabil, refacerea se va executa pe o lăţime şi o lungime ce 
depăşeşte cu 2m marginile săpăturii  ( la 1m distanţă faţă de marginile săpăturii) dar nu 
mai puţin de 3m. 

h.  - în cazul lucrărilor executate în regim de intervenţie realizate de posesorii de 
reţele tehnico-edilitare în trotuar refacerea se va executa pe întreaga lăţime a acestuia şi 
pe o lungime ce depăşeşte cu 2m marginea săpăturii (la 1m distanţă faţă de marginile 
săpăturii) 
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 i.  – în cazul lucrărilor  executate în regim de intervenţie realizate de posesorii de 
reţele tehnico-edilitare în carosabil atunci când distanţa până la bordură este mai mică de 
1m refacerea se va executa  până la bordură. 

 
       Art. 34. - în mod excepţional pentru situaţii deosebite se pot aproba lucrări tehnico-
edilitare care afectează carosabilul sau trotuarul la care îmbrăcămintea este nouă, cu 
condiţia ca beneficiarul investiţiei să execute pe cheltuiala sa, prin intermediul 
executantului refacerea drumului public pe lăţimea integrală a trotuarului sau 
carosabilului  în cazul canalelor longitudinale. În cazul branşamentelor/racordurilor , 
acestea se pot executa numai prin foraj orizontal, refacerea urmând a se executa 
conform  normelor prevăzute la art. 25 lit. g şi h.   

            Art. 35.   - La executarea lucrărilor se vor respecta şi alte condiţii impuse prin 
avizul de începere a lucrărilor. 

 
Art. 36. - La îmbrăcăminţi din beton se va respecta tehnologia specifică betoanelor 

de ciment, protecţia betoanelor şi tratarea rosturilor. 

Art. 37. - La îmbrăcăminţi mixte, realizate din strat de rezistenţă din betoane şi strat 
de uzură din mortar asfaltic se va respecta tehnologia specifică fiecărui strat, cu realizarea 
stratului de amorsare între cele două straturi. 

A) Strazi modernizate 
 

Carosabil cu strat de uzură din asfalt: 
- 10 cm beton asfaltic BA16, În cazul betoanelor din ciment, după întărire se 

execută chituirea rosturilor cu masticuri bituminoase 
- 20 cm strat de beton C12/15.. 

 
- strat fundatie din balast, functie de importanta strazii, in grosime de 40-60 cm. 

Refacerea stratului de asfalt se va face astfel: 

a) faţă de fiecare margine exterioară a şantului, se va freza stratul de asfalt 
existent cu încă 1,50 m in plus, în forme geometrice regulate. 
b) turnarea stratului nou de asfalt se va realiza pe toată suprafaţa rezultată 
potrivit lit.a). 

Trotuar cu strat de uzură din asfalt: 
- 4 cm beton asfaltic BA8 
- 15 cm strat de beton C12/15 
- strat fundatie din balast in grosime de 20-30 cm. 

Trotuarul se va asfalta pe toata latimea acestuia pe intreaga lungime afectata. 
 

B) Strazi nemodernizate 
 

1) - din piatra sparta, se vor reface astfel: 
- strat de piatra sparta in grosime de 15 cm 
- strat de balast in grosime de 20-30 cm 
• Ultimul strat ce completează umplutura până la nivelul  infrastructurii 

se va executa cu piatră concasată de minim 10 cm ( exclus balast ) 
2) - din balast, se vor reface astfel: 

- strat de balast in grosime de 20-40 cm 
• Ultimul strat ce completează umplutura până la nivelul  infrastructurii 

se va executa cu piatră concasată de minim 10 cm ( exclus balast ) 
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Strazile nemodernizate, in zona de interventie, se vor reface pe toata suprafata. 
 

În cazul în care beneficiarul insistă să execute lucrarea în regie proprie va solicita 
prezenţa inspectorului de specialitate al Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia 
Mediului în vederea întocmirii procesului-verbal de constatare a situaţiei din teren, anterior 
eliberării avizului de începere a lucrărilor. 

Capitolul 11. – Recepţia lucrărilor privind refacerea/aducerea  terenului  afectat de  
                         lucrări la starea iniţială pentru lucrarile autorizate si pentru care s-a  
                         emis Aviz de executie lucrari aferente retelelor tehnico-edilitare 

 
Art. 38. 
(1) Titularul Autorizatiei de construire si al Avizului de executie lucrari aferente 
retelelor tehnico-edilitare amplasate pe proprietati apartinand domeniului public si pe 
care exista amenajari ale cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, 
pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, terenurilor de sport precum si spatiilor verzi , are 
obligaţia să asigure organizarea Recepţiei lucrărilor privind aducerea terenului 
afectat de lucrări la starea iniţială. 

 
(2) Receptia se organizeaza, conform alin.1, atunci când toate lucrările care au facut 
obiectul avizarii sunt terminate dar nu mai tarziu de data stabilită în Avizul de execuţie a 
lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare. 

 
(3) Titularul Autorizatiei de construire si al Avizului de executie lucrari  aferente 
retelelor tehnico-edilitare este obligat să convoace comisia  de  recepţie a lucrărilor 
privind aducerea  terenului la starea iniţială,  cu cel  putin 72 de ore (aferent a 3 zile 
lucratoare), înainte de data de  finalizare  a lucrarilor,  astfel incat ziua receptiei sa nu 
depaseasca data specificată în aviz  in acest  sens. 

 
(4) Titularul Avizului de execuţie a lucrărilor de interventie in regim  de urgenta 
(pentru eliminare avarii) este obligat să convoace comisia de recepţie   a lucrărilor 
privind aducerea terenului la starea iniţială, cu 24 de ore (aferent a 1 zi lucratoare), 
înainte de data de finalizare a lucrarilor, astfel incat ziua receptiei 
sa nu depaseasca data specificată în aviz in acest sens. 

 
Art. 39 
(1) Pentru receptia lucrarilor de refacere/aducere la starea initiala a terenului, apartinand 
domeniului public, pe care exista amenajari ale cailor de comunicatii rutiere, strazi, 
poduri, parcari, piste de biciclete, trotuare/alei, etc., terenuri de  sport precum si spatii 
verzi (definite potrivit Legii nr.24/2007  privind  reglementarea şi administrarea spaţiilor 
verzi) si pe care au fost derulate lucrari aferente reţelelor tehnico-edilitare  potrivit  unei 
Autorizaţii de construire  si  care au facut obiectul Avizului de executie lucrari aferente 
retelelor tehnico- edilitare emis de Primaria Municipiului Buzau – Directia Tehnica, 
comisia de recepţie este formată din: 

 
- titularul avizului eliberat; 
- reprezentantul Primăriei municipiului Buzau, emitent al  avizului,  numit prin 

dispoziţia Primarului municipiului Buzau; 
- reprezentantul operatorului/administratorului/proprietarului reţelei 

tehnico-edilitare aferente; 
- pentru spatiile verzi refacute integral si functional, personalul cu  atributii de 

serviciu in structura prin care se asigura intretinerea  spatiilor verzi 
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- reprezentantul, dupa caz, a prestatorului/administratorului/ partenerilor 
Primariei municipiului Buzau prin care se asigura intretinerea spatiilor verzi 
afectate. 

La derularea activitatii Comisiei de receptie vor fi invitati  reprezentantii  operatorilor 
specializati aferent instalatiilor de irigat si/sau instalatiilor apartinand sistemului de 
iluminat public, dupa caz, care au fost afectate de lucrarile aferente retelelor edilitare, in 
vederea verificarii functionarii acestor sisteme. 

(2) Pentru receptia lucrarilor de refacere/aducere la starea initiala a terenului apartinand 
domeniului public pe care exista amenajari ale cailor de comunicatii rutiere, strazilor, 
podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport 
precum si spatiilor verzi (definite potrivit Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi) si pe care au fost derulate lucrari aferente reţelelor tehnico-
edilitare potrivit Avizului de execuţie  a lucrărilor de interventie in regim de urgenta 
(pentru eliminare  avarii),  comisia de recepţie va fi alcatuită din: 

 
- titularul avizului eliberat; 
- reprezentantul Primăriei municipiului Buzau, emitent al  avizului,  numit prin 

dispoziţia Primarului municipiului Buzau; 
- reprezentantul operatorului/administratorului/proprietarului reţelei 

tehnico-edilitare aferente; 
- pentru spatiile verzi refacute integral si functional, personalul cu  atributii de 

serviciu in structura prin care se asigura intretinerea  spatiilor verzi; 
- reprezentantul, dupa caz, a prestatorului/admistratorului/partenerilor Primariei 

municipiului Buzau prin care se asigura intretinerea spatiilor verzi afectate. 
 
La derularea activitatii comisiei de receptie vor fi  invitati  reprezentantii operatorilor 
specializati aferent instalatiilor de irigat si/sau instalatiilor apartinand sistemului de 
iluminat public, dupa caz, care au fost afectate de lucrarile aferente retelelor edilitare, in 
vederea verificarii functionarii acestor sisteme. 

 
Art. 40. 
(1) Procesul verbal de recepţie privind aducerea terenului la starea iniţială va fi însoţit de : 

- copia Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare; 
- actele de calitate privind refacerea domeniului public afectat de lucrări, 

respectiv grade de compactare, certificate de calitate pentru materialele 
puse în operă (aferente străzii, aleii, spaţiului verde, parcări, etc.) pentru  
lucrarile de extindere,  modernizare si reabilitare retele tehnico-edilitare; 

- poze care să ateste refacerea si modul de refacere; 
- planul de situatie si profilul transversal cu traseul retelelor executate atat in  

format scris cat si pe suport magnetic; 
- profilul transversal pentru bransamente si racorduri. 

 
 
(2) Procesul verbal de recepţie privind aducerea terenului la starea iniţială va fi intocmit si 
depus de către reprezentanţii Primăriei municipiului Buzau nominalizaţi prin Dispoziţia 
Primarului, la Registratura Primariei Municipiului Buzau (Camera Ghişeului Unic din 
cadrul Primăriei Municipiului Buzau) pentru repartizare catre Direcţia Tehnică in vederea 
avizarii din  partea  Directorului tehnic al structurii care a emis avizul de executie. 
Termenul de depunere la Registratura Primariei Municipiului Buzau (Camera Ghişeului 
Unic din cadrul Primăriei Municipiului Buzau )este de maxim 3 zile de la data recepţiei 
(menţionată în avizul de executie). 
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(3) Pentru lucrările pentru care, în termen de 3 zile nu a fost prezentată recepţia   la 
Direcţia Tehnică spre avizare conform alin.2, se va prezenta Directorului  Tehnic al 
structurii care a emis avizul de executie, prin grija persoanei responsabile cu emiterea 
avizului, informare scrisă privind stadiul executării lucrărilor, însoţită de poze 
edificatoare, documente înaintate prin Notă internă. 

 
(4) Procesul verbal  de recepţie privind aducerea la starea iniţială nu ţine  loc de 
proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 

 
 

Capitolul 12. Garanţii 
 
Art. 41. 
(1) Perioada de garanţie a lucrărilor de refacere/aducere la starea initiala a proprietatilor 
apartinand domeniului public pe care exista amenajari ale cailor de comunicatii rutiere, 
parcari, piste de biciclete, trotuare/alei, etc., terenuri de sport precum si spatii verzi  si pe  
care  au  fost  derulate  lucrari  aferente reţelelor tehnico-edilitare, pentru care a fost 
emisă Autorizaţie de construire/ Acordul Administratorului drumului si care au facut 
obiectul Avizului de executie lucrari aferente retelelor tehnico-edilitare precum si 
pentru lucrarile pentru care a fost emis Aviz de execuţie a lucrărilor de interventie in 
regim de urgenta (pentru eliminare avarii),  este de: 

a) 5 ani de la data recepţiei lucrărilor privind aducerea terenului afectat de 
lucrări la starea iniţială pentru lucrarile executate pe strazi modernizate, alte spatii 
afectate si care au fost amenajate/modernizate in baza unor proiecte aferente 
obiectivelor de investitii derulate prin structuri din cadrul Primariei Municipiului 
Buzau sau prin alte societati comerciale subordonate Consiliului Local al 
Municipiului Buzau. 

b) 1 an de la data recepţiei lucrărilor privind aducerea terenului, afectat de 
lucrări, la starea iniţială, pentru lucrarile executate pe strazile nemodernizate. 

 
(2) Titularul avizului are obligaţia de a efectua pe cheltuiala sa, pe intreaga perioada de 
garantie mentionata la alin.1, toate  lucrarile  de  remediere  a  oricarui 
viciu/neconformitate (respectiv surpări, cedări, văluriri, inlocuirea materialului 
necorespunzator, etc.) care apare pe caile de comunicatii rutiere, parcari, piste de 
biciclete, trotuare/alei, etc., terenuri de sport precum si spatii  verzi (definite potrivit Legii 
nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi) pe care : 

• au fost derulate lucrari aferente reţelelor tehnico-edilitare in baza Autorizaţiei 
de construire/ Acordul administratorului drumului si pentru care a fost emis 
Aviz de executie lucrari aferente retelelor tehnico-edilitare 

• au fost derulate  lucrarile pentru care a fost emis  Aviz de execuţie a 
lucrărilor de interventie in regim de urgenta  (pentru  eliminare avarii). 

 
 

Capitolul 13. Taxe  aferente verificarii documentatiei depuse pentru care se solicita 
administratorului domeniului public obtinerea Acordului/Acordului administratorului 
drumului/Aviz de executie lucrari aferente retelelor tehnico-edilitare/Avizului  de 
execuţie a lucrărilor  de interventie in regim de urgenta (pentru  eliminare  avarii),  
aferent reţelelor tehnico-edilitare amplasate  pe  teren  apartinand  domeniului 
public al municipiului Buzau si pe care exista amenajari ale cailor de comunicatii 
rutiere, strazi, poduri, parcari, piste de biciclete, trotuare/alei, etc., terenuri de sport 
precum si spatii verzi (definite potrivit  Legii  nr.24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi) 
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Art. 42.  
(1) Taxele pentru : 

• verificarea documentatiei depuse pentru obtinerea Acordului emis  de către 
Primăria municipiului Buzau prin Direcţia Tehnică, potrivit Certificatului de 
Urbanism, în vederea autorizării lucrărilor pe reţelele tehnico-edilitare; 

• verificarea documentatiei depuse pentru obtinerea Acordului administratorului 
drumului emis  de către Primăria municipiului Buzau prin Direcţia pentru 
Amenajarea Teritoriului si Urbanism, potrivit cererii beneficiarilor, în vederea 
autorizării lucrărilor pe reţelele tehnico-edilitare; 

• verificarea documentatiei depuse pentru obtinerea Aviz de executie lucrari si  a  
Avizului  de execuţie a lucrărilor  de interventie in regim de urgenta (pentru 
eliminare avarii) aferent retelelor edilitare amplasate pe teren apartinand 
domeniului public al Municipiului Buzau si pe care exista amenajari ale cailor de  
comunicatii  rutiere,  strazilor,  podurilor, piste de biciclete, trotuare/alei, terenuri de 
sport precum si spatii verzi (definite potrivit Legii nr.24/2007 privind reglementarea 
şi administrarea spaţiilor verzi), 

 
sunt cele stabilite conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzau 
privind taxele locale, in vigoare la data solicitarii acordului/avizului şi se achită la Direcția 
Finanțelor Publice Locale Buzau). 

 
(2) Taxele achitate nu se returneaza in cazul neemiterii Acordului/Avizului solicitat, 
acestea fiind achitate pentru verificarea documentatiei depuse potrivit art.4.,art.5 si art.6 
din prezentul Regulament. 

 
Capitolul 14. Sancţiuni 

 
Art. 43. Nerespectarea prevederilor cuprinse in prezentul Regulament, daca nu au fost 
comise in altfel de conditii incat potrivit legii penale sa fie considerate infractiuni, 
constituie contraventii si  se  sanctioneaza  dupa cum urmeaza : 

 
(1) Executarea de lucrari aferente reţelelor tehnico-edilitare amplasate pe proprietati 

apartinand domeniului public al municipiului Buzau si pe care exista amenajari ale 
cailor de comunicatii rutiere, strazilor,  podurilor,  parcarilor, piste de biciclete, 
trotuare/alei, etc., terenuri de sport precum si spatii verzi , fara respectarea 
obligatiilor, ce revin persoanelor juridice si/sau persoanelor fizice, in conformitate cu 
art. 3 lit.a), privind solicitarea si detinerea Acordului emis de catre Primaria 
Municipiului Buzau, reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda 
contraventionala de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice si de la 800 lei la 
1600 lei pentru persoane fizice, titulare a Autorizatiei  de  Construire. 

 
(2) Executarea de lucrari aferent reţelelor tehnico-edilitare amplasate pe proprietati 

apartinand domeniului public al municipiului Buzau si pe care exista amenajari ale 
cailor de comunicatii rutiere,strazi,poduri,parcari, piste de biciclete, trotuare/alei, etc., 
terenuri de sport precum si spatii verzi  si pentru care a fost emisa Autorizatia de 
Construire, fara respectarea obligatiilor, ce revin persoanelor juridice si/sau 
persoanelor fizice, in conformitate cu art.3 lit.b), privind solicitarea si detinerea 
Avizului de executie lucrari aferente retelelor tehnico-edilitare emis  de  catre  
Primaria Municipiului Buzau prin Directia Tehnica,  reprezinta contraventie   si se 
sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane 
juridice si de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice, titulare a Autorizatiei de 
Construire sau a Acordului administratorului drumului. 
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(3) Executarea de lucrari de interventie in regim de urgenta (pentru  eliminare 
avarii) de catre oricare detinator/administrator/operator retele utilitati publice, alta 
persoana juridica sau persoana fizica, aferent reţelelor tehnico-edilitare amplasate pe 
proprietati apartinand domeniului public al municipiului Buzau si pe care exista 
amenajari ale cailor de comunicatii rutiere, parcari, piste de biciclete, trotuare/alei, 
etc., terenuri de sport precum si spatii verzi , fara respectarea obligatiilor, ce revin 
persoanelor juridice si/sau persoanelor fizice, in conformitate cu art.3 lit.c), privind 
solicitarea si detinerea Avizului de interventie in regim de urgenta (pentru 
eliminare avarii) emis de catre Primaria  Municipiului Buzau, prin Directia Tehnica, 
reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1500 lei 
la 2500 lei pentru persoane juridice  si de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane 
fizice. 

 
(4) Executarea de lucrari aferent reţelelor tehnico-edilitare amplasate pe proprietati 

apartinand domeniului public al municipiului Buzau si pe care exista amenajari ale 
cailor de comunicatii rutiere, parcari, piste de biciclete, trotuare/alei, etc., terenuri de 
sport precum si spatii verzi , fara respectarea obligatiilor, ce revin persoanelor juridice 
si/sau  persoanelor  fizice, in conformitate cu art.3 lit.d), fara respectarea 
conditiilor si termenelor stabilite prin Acord/Aviz de executie lucrari aferent 
retelelor tehnico-edilitare/Aviz de interventie in regim de urgenta (pentru 
eliminare avarii), reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda 
contraventionala de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice si de la 800 lei la 
1600 lei pentru persoane fizice, titulare a Autorizatiei de Construire in cazul 
Acordului/ Acordului administratorului drumului/ Avizului de executie lucrari 
aferent retelelor tehnico-edilitare, respectiv titularului Avizului de interventie in 
regim de urgenta (pentru eliminare avarii). 

 
(5) Executarea de lucrari  pentru care a fost emis  Avizul  de executie lucrari sau 

executarea de lucrari pentru care a fost emis Aviz de interventie in regim de 
urgenta (pentru eliminare avarii), aferent reţelelor tehnico- edilitare amplasate pe 
proprietati apartinand domeniului public al municipiului Buzau si pe care exista 
amenajari ale cailor de comunicatii rutiere,parcari, piste de biciclete , trotuare/alei 
,etc., terenuri de sport precum si spatii verzi , fara respectarea obligatiilor, ce revin 
persoanelor juridice si/sau persoanelor fizice, in situatia reglementata prin 
prevederile art. 15 , privind obligatia solicitarii si detinerii (anterior inceperii lucrarilor) 
Avizului Biroului Poliției Rutiere, reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu 
amenda contraventionala de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice si de la 
800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice. 

 
(6)  Incalcarea prevederilor art.17 alin.1, potrivit caruia titularul Avizului are obligatia sa 

pastreze Avizul de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare / 
Avizul de interventie in regim de urgenta (pentru eliminare avarii) la locul unde 
se execută lucrarea si de a-l prezenta  agenţilor care verifica aceste lucrări, 
reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 400 lei 
la 800 lei pentru persoane juridice si de la 200 lei la 400 lei pentru persoane fizice, 
titulare a Autorizatiei de Construire in cazul Avizului de executie  lucrari  aferent 
retelelor tehnico-edilitare, respectiv titularului Avizului de interventie in regim de 
urgenta (pentru eliminare avarii). 

 
(7) Incalcarea prevederilor art.17 alin.2, potrivit caruia titularul Avizului are obligatia sa 

nu depoziteze materialul/materialele rezultate din sapaturi si nici material/materiale 
care va/vor fi utilizat/utilizate pentru umpluturi pe caile de comunicatii rutiere, strazi, 
poduri, parcari, trotuare/alei, piste de biciclete, terenuri de sport, spatii verzi  sau pe  
alte  proprietati  apartinand domeniului public pentru a nu degrada aceste terenuri, a 
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nu îngreuna circulaţia pietonilor sau a autovehiculelor şi a nu afecta scurgerea apelor 
pluviale, reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de 
la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice si de la 800 lei la 1600 lei pentru 
persoane fizice, titulare a Autorizatiei de Construire in cazul Avizului de executie 
lucrari aferent retelelor tehnico-edilitare, respectiv titular al Avizului de 
interventie in regim de urgenta (pentru eliminare avarii). 

 
(8) Incalcarea prevederilor art.17 alin.3, potrivit caruia titularul avizului are obligatia sa 

asigure acoperirea retelelor, pentru realizarea carora a solicitat aviz de executie, cu 
respectarea condiţiilor impuse atât  prin  proiect cât şi  prin Avizul de execuţie a 
lucrărilor  aferente reţelelor tehnico-edilitare  sau prin Avizul de interventie in 
regim de urgenta (pentru eliminare avarii) respectiv realizarea umpluturilor in 
straturi succesive compactate, reprezinta  contraventie si se sanctioneaza  cu 
amenda  contraventionala de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice si de la 
800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice, titulari ai Autorizatiei de Construire/ 
Acordului administratorului drumului, in cazul  Avizului de executie lucrari 
aferent retelelor tehnico-edilitare, respectiv titularului Avizului de interventie in 
regim de urgenta (pentru eliminare avarii). 

 
(9) Incalcarea prevederilor art.17 alin.4, potrivit caruia titularul avizului are obligatia : 

 
a) sa nu foloseasca materialul rezultat din săpături pentru umpluturi; 
b)  sa asigure încărcarea materialului rezultat din sapaturi direct în mijloace de 

transport; 
c)  sa asigure transportarea materialului rezultat din sapaturi, in aceiasi zi in care a 

fost generat reprezinta  contraventie si se sanctioneaza  cu amenda  
contraventionala de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice si de la 800 
lei la 1600 lei pentru persoane fizice , titulari ai Autorizatiei de Construire/ 
Acordului administratorului drumului in cazul Avizului de executie  lucrari  
aferent  retelelor  tehnico-edilitare  , respectiv titularului Avizului de interventie 
in regim de urgenta (pentru eliminare avarii). 

 
(10) Incalcarea prevederilor  art.17  alin.5,  potrivit  caruia  la  traversări  de   străzi, 

titularul Avizului de executie lucrari aferente retelelor tehnico-dilitare/titularul Avizului 
de interventie in regim de urgenta (pentru eliminare avarii): 

a) va utiliza pentru umpluturi numai balast ; 
b) va  asigura realizarea lucrarilor in doua etape cu semnalizarile rutiere 

corespunzatoare, 
 

reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala  de la 1500 
lei la 2500 lei pentru persoane juridice si de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane 
fizice, titulari ai Autorizatiei de Construire/ Acordului administratorului 
drumului,  in cazul Avizului de executie lucrari aferent retelelor tehnico-edilitare, 
respectiv titular al Avizului de interventie in regim de urgenta (pentru eliminare 
avarii). 

 
(11) Incalcarea prevederilor art.17 alin.6 ,potrivit caruia titularul  Autorizatiei  de 

Construire/ Acordului administratorului drumului, pentru executie lucrari 
aferente retelelor  tehnico-  edilitare / titularul Avizului de interventie in regim 
de urgenta (pentru eliminare avarii) are obligatia sa refaca spatiile verzi, afectate , 
in intregime  si functional, conform art. 5. alin. (3) caz ,reprezinta contraventie si se 
sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane 
juridice si de la 800  lei  la 1600 lei  pentru persoane fizice, titular al Autorizatiei de 
Construire si al Avizului de executie lucrari aferent retelelor tehnico-edilitare, 
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respectiv titular al Avizului de interventie in regim de urgenta (pentru eliminare 
avarii). 

 
(12) Incalcarea prevederilor art.17 alin.6 potrivit caruia titularul Avizului de executie  

lucrari aferente retelelor tehnico- edilitare / titularul Avizului   de interventie in regim 
de urgenta  (pentru  eliminare  avarii)  are  obligatia sa asigure colectarea si 
transportul bolovanilor/molozului rezultaţi/rezultat din săpătură in locuri special 
amenajate conform unui contract de prestari servicii cu o firma autorizata, reprezinta 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 600 lei la 1200 
lei pentru persoane juridice si de la 400 lei la 800 lei pentru persoane fizice, titular 
al Avizului de executie lucrari aferent  retelelor  tehnico-edilitare,  respectiv titular  al  
Avizului de interventie in regim de urgenta (pentru eliminare avarii). 

(13) Incalcarea  prevederilor art.17 alin .7, potrivit  caruia  titularul Avizului  de de 
executie lucrari aferente retelelor tehnico- edilitare  /  titularul  Avizului de  
interventie  in regim de urgenta  (pentru  eliminare avarii)  are  obligatia  sa 
refaca  bordurile  fie prin remontarea bordurilor vechi   fie prin montarea unor borduri 
noi dacă cele vechi au fost deteriorate, reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu 
amenda  contraventionala de la  1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice si de la 
800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice, titular al Avizului de executie lucrari 
aferent retelelor tehnico-edilitare, respectiv titular al  Avizului  de  interventie  in  
regim de urgenta (pentru eliminare avarii). 

(14) Incalcarea  prevederilor  art.17 alin .8, potrivit  caruia  titularul   Avizului  de de 
executie lucrari aferente retelelor tehnico- edilitare / titularul Avizului de 
interventie in regim de urgenta  (pentru  eliminare  avarii  ) are obligatia refacerii 
marcajelor rutiere afectate/deteriorate si refacerea (inclusiv reamplasarea pe pozitiile 
anterioare) indicatoarelor rutiere afectate/ dislocate de lucrarile pe care le-a executat, 
reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1500 
lei la 2500 lei pentru persoane juridice si de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane 
fizice, titular al Avizului de executie lucrari aferent retelelor tehnico-edilitare, 
respectiv titular al Avizului de interventie in regim de urgenta (pentru eliminare 
avarii). 

 
(15) Incalcarea prevederilor art.17 alin.9, potrivit caruia  titularul Avizului  de  de 

executie lucrari aferente retelelor tehnico- edilitare / titularul Avizului de 
interventie in regim de urgenta (pentru eliminare avarii) are obligatia refacerii 
semnelor geodezice  afectate/deteriorate si prin  lucrarile pe care le- a executat, 
reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1500 lei 
la 2500 lei pentru persoane juridice si de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane 
fizice, titular al Avizului de executie lucrari aferent  retelelor  tehnico-edilitare,  
respectiv titular  al  Avizului de interventie in regim de urgenta (pentru 
eliminare avarii). 
 

(16) Incalcarea prevederilor art.17 alin 11, potrivit caruia titularul Avizului  de de 
executie lucrari aferente retelelor tehnico- edilitare/titularul Avizului de 
interventie in regim de urgenta (pentru eliminare avarii), este  obligat ca la 
terminarea lucrarilor sau pe parcursul derularii acestora la solicitarea Primariei 
Municipiului Buzau (in cazul terenurilor apartinand domeniului public), sa aduca la 
starea initiala terenurile ocupate temporar in vederea derularii lucrarilor (organizare 
de santier, depozitari de materiale cu acceptul scris al Primariei Municipiului Buzau, 
alte situatii legale in care i s-a permis ocuparea temporara a acestor terenuri), 
reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1000 lei 
la 1600 lei pentru persoane juridice si de la 800  lei  la 1200 lei  pentru persoane 
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fizice, titular al Avizului de executie lucrari aferent retelelor tehnico-
edilitare,respectiv titular al Avizului de interventie in regim de urgenta (pentru 
eliminare avarii). 

 
(17) Incalcarea prevederilor art.17 alin 12, potrivit  caruia  se  interzice  inceperea 

lucrarilor fara a fi montate indicatoare de dirijare a circulatiei conform planului anexat 
la cererea de obtinere a Avizului de interventie in regim de urgenta (pentru eliminare 
avarii), reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 
1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice si de la 800 lei la 1600 lei pentru 
persoane fizice , titulari  ai Avizului de interventie in regim de urgenta (pentru 
eliminare avarii) 

 
(18) Incalcarea prevederilor art.17 alin.13, potrivit caruia titularul Autorizatiei de 

Construire si Avizului de executie lucrari aferente retelelor tehnico- edilitare / 
titularul Avizului de interventie in regim de urgenta (pentru eliminare avarii), 
este  obligat   sa asigure semnalizarea pe timp de noapte   a zonei de lucru, pe 
cheltuiala sa, astfel incat aceste semne sa fie vizibile de la cel putin 150 de metri 
distanta pe sensul/sensurile de mers, reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu 
amenda  contraventionala de la  1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice si de la 
800 lei la 1600 lei pentru persoane fizice, titulari ai Autorizatiei de Construire si ai 
Avizului de executie lucrari aferent retelelor tehnico-edilitare, respectiv titulari 
ai Avizului de interventie in regim de urgenta (pentru eliminare avarii). 

 
 
 

(19) Incalcarea  prevederilor  art.17  alin.16,  potrivit  caruia  titularul Autorizatiei de 
Construire/ Acordului administratorului drumului si Avizului de executie lucrari 
aferente retelelor tehnico- edilitare / titularul Avizului de interventie in regim de 
urgenta (pentru eliminare avarii), este obligat, la terminarea lucrarilor, sa asigure 
redarea zonei in care a executat lucrari, circulatiei, in starea initiala dupa ce a fost 
curatata si spalata cu utilaj specializat ,daca este cazul, la solicitarea emitentului 
Avizului de executie lucrari sau Avizului de interventie  in regim de urgenta (pentru 
eliminare avarii), reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda 
contraventionala de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice si de la 800  lei la 
1600 lei pentru persoane fizice, titulari  ai Autorizatiei de Construire si ai Avizului 
de executie lucrari aferent retelelor tehnico-edilitare, respectiv titulari ai Avizului 
de interventie in regim de urgenta (pentru eliminare avarii). 

Art.44. 
(1) Verificarea respectării condiţiilor stabilite prin Avizul de execuţie a lucrărilor 

aferente reţelelor tehnico-edilitare/ Avizul de interventie in regim de urgenta (pentru 
eliminare avarii), constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contraventionale, 
cade în sarcina polițiștilor locali din cadrul Direcției Politiei Locale Buzau și a persoanelor 
împuternicite în acest scop prin dispoziția primarului municipiului Buzău . 

(2) In conditiile prezentului Regulament, nu sunt aplicabile prevederile art.28 al 
Ordonantei Guvernului nr.2/2001, cu modificari si  completari  ulterioare, privind regimul 
juridic al contraventiilor – cu privire la posibilitatea achitarii pe loc sau in termen de cel 
mult 15 zile, de la data inmanarii procesului verbal de constatare si sanctionare a 
contraventiei, ori dupa caz de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul 
amenzii contraventionale; 

(3) Amenzile contraventionale pot fi achitate si prin intermediul instrumentelor de 
plata electronica, asa cum sunt acestea prezentate pe site-ul Primariei Buzau –ghiseu 
electronic -plati online; 

 

http://www.oradea.ro-plati/
http://www.oradea.ro-plati/
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Art.45. 
Polițiștii locali din cadrul Direcției Politiei Locale Buzau și  persoanele împuternicite în acest 
scop prin dispoziția primarului municipiului Buzău vor întocmi procese verbale de 
constatare şi sancţionare a contravenţiei în condiţiile legii. Procesul verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiei constituie titlu executoriu în baza căreia se  va  proceda la 
încasarea contravalorii amenzii prin serviciile  specializate  ale Primăriei municipiului 
Buzau. 
 

Capitolul 15. Dispozitii finale 
 
Art. 46. Având în vedere 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”, conform căruia aşternerea 
mixturilor asfaltice se face în perioada martie-octombrie,  la  temperaturi atmosferice de 
peste 10 C, în condiţii de timp uscat, pe timpul sezonului rece, respectiv in perioada 
01.11 – 15.03, emiterea Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-
edilitare, se restricţionează în funcţie de condiţiile meteorologice existente, precum şi de 
natura carosabilului pe care se intervine, respectiv acesta va putea conţine condiţii 
suplimentare, cum ar fi: 
- pentru lucrările efectuate în perioada 01.11 - 15.03, readucerea provizorie a 
carosabilului la starea iniţială prin turnare de beton pe folie la cotă, până când condiţiile 
meteo vor permite readucerea terenului afectat de lucrări la  starea iniţială (asfaltare), dar 
nu mai târziu de 15.04. 

 
Art. 47. Pe străzile, podurile, trotuarele/aleile, parcările şi celelalte spaţii publice nou 
modernizate, pe care pe perioada garanţiei de buna executie se eliberează Aviz de 
execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare si respectiv pentru care se 
elibereaza Avizul de execuţie a lucrărilor de interventie in regim de urgenta (pentru 
eliminare avarii), se conditioneaza ca lucrarile de refacere a sistemului rutier stradal, al 
podurilor, a parcărilor, a pistelor  de  biciclete, a trotuarelor/aleilor, terenurilor de sport, 
etc., spaţiilor verzi , in cazul lucrarilor care fac obiectul garantiei de buna executie, sa fie 
executate pe cheltuiala titularului de aviz de către constructorul care asigură garanţia de 
bună execuţie a lucrărilor aflate in perioada de garantie, pentru ca impactul asupra 
investiţiei aflate în garanţie să fie minim. 
 

Capitolul 14.  Modele de cereri, proces-verbal, panou informativ 
 

Prin prezentul Regulament se stabilesc si modele de cereri utilizate, respectiv: 
- Modelul de cerere de eliberare a Acordului de  la Directia Tehnica- primaria 

Municipiului Buzau, in cadrul certificatului de urbanism 
- Modelul de cerere de eliberare a Acordului administratorului drumului 
- Model de cerere de eliberare a Avizului de execuţie a lucrărilor aferente 

reţelelor tehnico-edilitare – solicitant persoană fizică; 
- Model de cerere de eliberare a Avizului de execuţie a lucrărilor aferente 

reţelelor tehnico-edilitare – solicitant persoană juridică; 
- Model de cerere de eliberare a Avizului de execuţie a lucrărilor in 

regim de urgenta (avarie) aferent reţelelor tehnico-edilitare 
- Model de cerere de eliberare a Avizului de prelungire al avizului de 

execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare; 
- Model de Proces verbal de recepţie privind aducerea la starea iniţială a 

zonelor afectate de lucrări. 
- Model panou informativ pentru lucrarile la retelele tehnico-edilitare 
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Modelele de cereri Acord/Avize/Proces verbal de receptie privind aducerea la 
starea iniţială a zonelor afectate de lucrări, panou informativ, fac parte integrantă 
din prezentul Regulament si sunt afisate atat pe site-ul Primariei municipiului 
Buzau cat si la avizierele din cadrul institutiei. 

 
 

Legislaţia care a stat la baza întocmirii prezentului Regulament 
 

 
1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
2. Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi 

completările ulterioare; 
3. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu 

modificările şi completările ulterioare; 
4. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificari si 

completari ulterioare; 
5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu 

modificările şi completările ulterioare; 
6. Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii 
7. Legea nr.10/1995 privind Calitatea în construcţii cu modificările şi completările 

ulterioare; 
8. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
9. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi; 
10. 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”; 

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

12. ORDIN nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane; 

13. STAS 10144/1-90- Străzi- Profiluri transversale-Prescripţii de proiectare;  
14. 14.STAS 10144/3-91-Străzi-Elemente geometrice-Prescripţii de proiectare;  
15. STAS 10473/1-87-Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu 

ciment; 
16. STAS 6400-84-Straturi de bază şi de fundaţie; 
17. SR 7970-Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald ( AB1; 

AB2). 
18. Hotararea nr. 144/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru aprobarea 

metodologiei executarii lucrarilor tehnico-edilitare si de refacere a cailor publice sau 
spatiilor verzi din municipiul Buzau 

19. Hotararea nr. 193/2018 pentru modificarea Hotararii nr. 144/2016 a Consiliului Local 
al Municipiului Buzau pentru aprobarea metodologiei executarii lucrarilor tehnico-
edilitare si de refacere a cailor publice sau spatiilor verzi din municipiul Buzau 
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