
             ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
                                             - CONSILIUL LOCAL - 

   
 

    PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 321 din data de 15.12.2020 
pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Acordului Administratorului 
Drumului necesar executării lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe 

domeniul public al Municipiului Buzău, la infrastructura tehnico-edilitară 
existentă în zonă 

  
 

Consiliul Local al municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință 
ordinară;  
 Având în vedere:  

- referat de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
424/CLM/15.12.2020; 

- raportul comun al Serviciului Urbanism și Dezvoltare Urbană și al 
Direcției Tehnice nr. 136.760/15.12.2020; 

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea 
domeniului public și privat al municipiului; 

- avizul Comisiei juridice pentru administraţie publică locală, disciplină, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești; 
        - prevederile Legii nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 
        - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică; 

- adresa nr. ______/__.__.2020 a responsabilului cu societatea civilă din 
cadrul Serviciului Relații cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetățenilor 
și Secretariat. 

În temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. c) și d), coroborat cu alin. (6), lit. 
a), alin. (7), lit. m), alin. 14, art. 139, alin. (1) și alin. (3), lit. e), coroborat cu art. 
5, lit. cc) și art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
Art.1.- Se aprobă Regulamentul privind eliberarea Acordului 

Administratorului Drumului necesar executării lucrărilor de branșamente și 
racorduri executate pe domeniul public al Municipiului Buzău, la infrastructura 
tehnico-edilitară existentă, prevăzut în Anexa Nr. 1 ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 



 
Art.2.– Se aprobă formularul cererii tip pentru emiterea Acordului 

Administratorului Drumului necesar executării lucrărilor de branșamente și 
racorduri executate pe domeniul public al Municipiului Buzău, la infrastructura 
tehnico-edilitară existentă, prevăzut în Anexa Nr. 2 ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3.– Se aprobă formularul Acordului Administratorului Drumului necesar 
executării lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public al 
Municipiului Buzău, la infrastructura tehnico-edilitară existentă, prevăzut în 
Anexa Nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice și 
Serviciului Urbanism și Dezvoltare Urbană, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

       INIȚIATOR 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                Constantin Toma  

        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                     

 
 
                

                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
 SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,                                    

                                          Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL  BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
- P R I M A R – 

Nr. 424/CLM/15.12.2020 
 

 
REFERAT  DE  APROBARE 

pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Acordului Administratorului 
Drumului necesar executării lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe 

domeniul public al Municipiului Buzău, la infrastructura tehnico-edilitară 
existentă în zonă 

 
Conform prevederilor Legii nr. 193/2019 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții s-au modificat condițiile privind executarea lucrărilor aferente 

rețelelor tehnico-edilitare , respectiv ”lucrările de branșamente și racorduri la 
construcțiile deja existente se pot executa fără autorizație de construire , doar 
pe baza unui un acord/autorizație emis/ă de administratorul drumului public”. 
 Având în vedere implicațiile acestei măsuri legislative precum și 
necesitatea executării acestor lucrări în conformitate cu prevederile legale, este   
necesar întocmirea unui regulament de eliberare a Acordului Administratorului 
Drumului privind executarea și autorizarea lucrărilor de branșamente și 
racorduri pe domeniul public al Municipiului Buzău, la infrastructura tehnico-
edilitară a rețelelor existente pe proprietățile aparținând domeniului public al 
Municipiului Buzău și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, 
străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., 
terenurilor de sport precum și spațiilor verzi. 

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 Administratorului Drumului privind executarea și autorizarea 
lucrărilor de branșamente și racorduri pe domeniul public al Municipiului 
Buzău 

- formularele utilizate în procesul autorizării lucrărilor de branșamente și 
racorduri la construcțiile deja existente (rețelele tehnico-edilitare), respectiv 
modelul de cerere și formularul pentru “Acordul Administratorului Drumului” 
- prevederi privind obținerea Avizului de începere a lucrărilor, recepţia 
lucrărilor privind aducerea terenului afectat la starea iniţială. 

 În acest sens  s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre , cu rugămintea 
de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului 
Buzău în vederea adoptării lui.  
 

 P R I M A R , 

Constantin Toma 
 



ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
- Serviciul Urbanism și Dezvoltare Urbană 

-Direcția Tehnică- 
Nr. 136.760/15.12.2020 

 
 

 

R A P O R T COMUN 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea pentru aprobarea Regulamentului 
privind eliberarea Acordului Administratorului Drumului necesar executării 

lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public al 
Municipiului Buzău, la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă și a 

formularelor de cerere și de autorizare 
 

 
 Pentru executarea lucrărilor de racordare a construcțiilor la rețelele de 
utilități publice era necesară eliberarea unei autorizații de construire în condițiile 
stipulate prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, iar execuția lucrărilor tehnico-edilitare și de refacere a căilor publice 
sau spațiilor verzi , la nivelul municipiului Buzău, trebuia să respecte prevederile 
metodologiei aprobate prin H.C.L. nr. 144/2016 și modificată prin H.C.L. nr. 
193/2018. 
 Având în vedere modificările aduse Legii nr. 50/1991 prin Legea nr. 193 
din 28 octombrie 2019, conform cărora lucrările de branșamente și racorduri la 
construcțiile deja existente se pot executa fără autorizație de construire, doar pe 
baza unui un acord/autorizație, numită în conținutul Regulamentului propus, 
“Acordul administratorul drumului”, este necesar adoptarea unui set de condiții 
care să stabilească cadrul tehnico-organizatoric necesar derulării în condiţii 
optime a lucrărilor executate aferente reţelelor tehnico-edilitare și a conditiilor 
privind aducerea la starea iniţială  a zonelor afectate(carosabil, strazi, poduri, 
trotuare, parcări, piste de biciclete, alei pietonale, spatii verzi). 
 Având în vedere implicațiile acestei măsuri legislative necesitatea 
executării acestor lucrări în conformitate cu prevederile legale precum și 
simplificarea procesului de autorizare, este   necesar întocmirea unui 
regulament de eliberare a Acordului Administratorului Drumului privind 
executarea și autorizarea lucrărilor de branșamente și racorduri pe domeniul 
public al Municipiului Buzău, la infrastructura tehnico-edilitară a rețelelor 
existente pe proprietățile aparținând domeniului public al Municipiului Buzău și 
care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, 
parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport 
precum și spațiilor verzi. 

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 Administratorului Drumului privind executarea și autorizarea 
lucrărilor de branșamente și racorduri pe domeniul public al Municipiului 
Buzău 
- formularele utilizate în procesul autorizării lucrărilor de branșamente și 
racorduri la construcțiile deja existente (rețelele tehnico-edilitare), respectiv 
modelul de cerere și formularul pentru “Acordul Administratorului Drumului” 

- prevederi privind obținerea Avizului de începere a lucrărilor, recepţia 
lucrărilor privind aducerea terenului afectat la starea iniţială.  

 
   În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre cu 
caracter normativ, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței 
Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea adoptării lui.  

   
 
Director executiv,                            Șef Serviciu Urbanism și Dezvoltare Urbană 
 Ileana Bănucu                                              Cristina Stoicescu 
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