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ROMANIA Anexa
JUDETUL BACAU la Hotararea nr.______din_____
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

REGULAMENT
privind condiţiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului 

Bacău si de interventie in caz de avarie la reţelele edilitare 

CAPITOLUL I : Lucrări  care se execută în baza autorizaţiei de execuţie
(spargere) pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău la reţelele edilitare.

1. Autorizatia de executie (spargere)

Toate lucrarile pe domeniul public sau privat al municipiului Bacau la retelele edilitare
se executa in baza “Autorizaţiei de execuţie(spargere) pentru lucrari pe domeniul public sau 
privat al municipiului Bacău la reţelele edilitare” , conform modelului din Anexa nr.1 la
prezentul regulament.

1.1 Autorizatia de executie se obtine pe baza unei documentatii tehnice specifice care
se depune la Primaria Bacau si care trebuie sa contina:

- cerere ;
- planul de situatie pe suport cadastral cuprinzand traseul pe care se va executa

lucrarea;
- planul cu profilul transversal al santului ce urmeaza a se executa;
- planul de încadrare în zonă pe suport cadastral; 
- memoriul general al lucrarii;
- avizele detinatorilor de retele sau a altor institutii (dupa caz);
- dovada achitarii taxei de ocupare temporara a domeniului public calculata conform

prezentei Hotarari;
- dovada constituirii fondului de garantie de buna executie calculat in conformitate cu

prezenta Hotarare;
-contract de executie incheiat cu o societate care sa fie atestata tehnic pentru lucrari de

intretinere, reparatii drumuri si constructii aferente lor, inclusiv reparatii strazi in cadrul
Consillilor judetene, Locale si Municipiilor cu certificat (valabil ) eliberat de Asociatia
Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania

1.2 Anterior solicitarii autorizatiei de executie se va obtine „Avizul de principiu pentru
lucrari pe domeniul public sau privat al municipiului Bacau la retelele edilitare”, conform
modelului din Anexa nr. 2 la prezentul regulament in care se se vor preciza documentele ce
trebuie depuse in vederea eliberarii autorizatiei de executie precum si avizele de
amplasament care trebuie obtinute de la ceilalti detinatori de retele,sau institutii din zona
lucrarilor.
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2. Taxa pentru ocupare temporara a domeniului public

2.1 Stabilirea taxei de ocupare temporara
Pentru evitarea neajunsurlor provocate de timpul indelungat si uneori nejustificat de

prelungire a duratei de executie a lucrarilor este necesara plata unei taxe (t) pentru ocupare
temporară a domeniului public sau privat al Municipiului Bacau, cu lucrari la retele
edilitare stabilita astfel:

-t = 2 lei/mp/zi pentru lucrari la retele cu santuri avand o lungime de până la 100 ml ;
   -t = 1 leu/zi/mp pentru lucrări la reţele cu şanţuri avand o lungime cuprinsă intre 101 ml şi 
500 ml ;
   -t = 0,5 lei/mp/zi pentru lucrări la reţele cu şanţuri săpate avand o lungime de peste 501 ml. 

2.2 Calcularea taxei de ocupare temporara
2.2.1. Taxa pentru ocupare temporara a domeniului public(strada,trotuar,spatiu verde) se

va plati de către toţi executanţii pentru lucrări la reţelele edilitare ce afecteaza domeniul 
public şi privat al municipiului Bacău, se va achita anticipat eliberării autorizaţiei de execuţie 
(spargere) si se va calcula astfel:

Vt= t x S x N
unde :

Vt – valoarea totală a taxei ce se încaseaza pentru lucrarea ce se va executa; 
 S - suprafaţa  afectată de lucrare (metri patrati);măsurată pe planurile din documentaţia 
depusă pentru obţinerea autorizaţiei sau pe teren; 
 N - numărul de zile lucratoare stabilit în autorizaţia de execuţie (spargere) 

t – taxa [lei/ metru pătrat] pentru ocupare temporară a domeniului public şi privat al 
municipiului Bacău cu lucrări la reţelele edilitare stabilita conform prezentei Hotarari. 
       2.2.2 Valoarea totala a taxei calculată pentru fiecare lucrare se va încasa de la 
executantul lucrării prin ordin de plată sau numerar depus la casieria Primăriei Bacău în baza 
notei de calcul efectuată de către serviciul emitent al autorizaţiei de execuţie (spargere). 
       2.2.3 Taxa se încaseaza pe toata perioada cuprinsa intre  începutul lucrărilor (menţionată 
în autorizaţie) şi până la semnarea procesului verbal de recepţie pentru terminarea lucrărilor 
care trebuie să coincidă cu data de finalizare stabilita în autorizaţie . 

2.2.4 Taxa de ocupare temporara in cazul depasirii termenului stabilit in
autorizatie;
         Daca pentru finalizarea lucrarilor se depaseste termenul din autorizatie, atunci diferenţa 
de taxă neîncasată in afara termenului stabilit prin  autorizaţia de execuţie , se va încasa 
înainte de semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi se va   calcula 
după formula: 

Vd = t xSd x Nd
unde:
 Vd- valoarea taxei pentru perioada de depăşire a termenului stabilit prin autorizaţia de 
executie;
 Sd – suprafaţa afectată de lucrare rămasă nefinalizată la data incheierii termenului din 
autorizatie măsurată in teren sau pe planurile din documentaţia depusă pentru obţinerea 
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autorizatiei; (cu condiţia ca executantul sa solicite în scris la Primărie vizualizarea în teren a 
stadiului lucrărilor înainte de finalizarea termenului prevazut în autorizaţie). 

Nota:in situaţia în care executantul nu convoaca comisia de recepţie la terminarea 
lucrărilor în termenul stabilit în autorizatia de execuţie, sau nu anunţa in scris pentru 
vizualizarea în teren a stadiului lucrărilor,valoarea de depăsire a taxei de ocupare se va 
calcula la întreaga suprafaţa ,,S” pentru care s-a constituit fondul de garanţie. 
 Nd – numărul de zile cu care s-a depăsit durata specificată in autorizaţia de execuţie. 

t- taxa [lei/ metru pătrat] pentru ocupare temporară a domeniului public si privat al 
municipiului Bacău cu lucrări la reţelele edilitare. 
         2.2.5. Forţa majoră exonerează executanţii de la plata taxei pentru ocupare temporară a 
domeniului public şi privat al municipiului Bacău, pe toată perioada cât aceasta acţionează şi 
este constatată de o autoritate competentă.

2.2.6. Nu se încasaseaza taxa pentru ocupare temporară pentru lucrările de intervenţii 
in caz de avarie efectuate de către administratorii reţelelor tehnico-edilitare in baza acordului 
de interventie eliberat de Primaria Bacau.

2.2.7. Taxa pentru ocupare temporara a domeniului public sau privat al municipiului
Bacau cu lucrari la retelele edilitare se indexeaza anual cu indicele de inflatie.

3. Fondul de garantie

Pentru siguranta executiei calitative a refacerilor este necesar a se constitui un fond de
garanţie pentru lucrări executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău la 
reţelele edilitare. 

3.1 Stabilirea fondului de garantie pentru buna executie a lucrarii
Fodul de garantie se stabileste astfel:

3.1.1. Pentru fiecare metru pătrat-suprafaţă de stradă asfaltată sau betonată afectata de 
lucrare, se va reţine suma de : 

- 120 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime de pana la 50 ml;
- 90 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51 ml

si 500 ml.;
- 60 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml.

3.1.2. Pentru fiecare metru pătrat -suprafaţă de trotuar asfaltat sau betonat afectat de 
lucrare, se va reţine suma de:  

- 100 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime de pana la 50 ml;
- 70 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51 ml

si 500 ml.;
- 40 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime mai mare de 501

ml.
3.1.3. Pentru fiecare metru pătrat-suprafaţă de strada,sau trotuar neamenajat  afectat de 

lucrare, se va reţine suma de : 
- 70 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime de pana la 50 ml;
- 50 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51 ml

si 500 ml.;
- 30 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml.

3.1.4. Pentru fiecare metru patrat-suprafata de spatiu verde afectat de lucrare, se va retine
suma de :

- 40 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime de pana la 50 ml;
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- 30 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51 ml
si 500 ml.;

- 20 le/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml.
3.1.5. Pentru fiecare obiectiv ce urmează a se demonta pentru ca apoi să se remonteze, se 

va reţine suma de 500 lei/bucata (stâlpi, WC-uri ecologice, platforme de gunoi, garduri, etc). 

          3.2 Calculul fondului de garanţie 
Fondul de garanţie se va retine în funcţie de categoria terenului şi suprafaţa afectată de 

lucrare după cum urmează : 
3.2.1. Lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime de pana la 50 ml.

a) pentru suprafete de strada asfaltata sau betonata afectata de lucrare:
-fondul de garantie = 120 lei x suprafata afectata
b) pentru suprafete de trotuar asfaltate sau betonate afectate de lucrare:
-fondul de garantie =100 lei x suprafata afectata
c) pentru suprafete de strada neamenajata,trotuar neamenajat afectate de lucrare
-fondul de garantie =70 lei x suprafata afectata
d) pentru suprafete de spatiu verde afectate de lucrare
-fondul de garantie = 40 lei x suprafata afectata
e) pentru fiecare obiectiv ce urmează a se demonta pentru ca apoi să se remonteze, se 

va reţine suma de 500 lei/bucata (stâlpi, WC-uri ecologice, platforme de gunoi, garduri, etc). 
-fondul de garantie = 500 lei x numar de bucati

3.2.2 Lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51 ml si 500 ml
a) pentru suprafete de strada asfaltata sau betonata afectata de lucrare:
-fondul de garantie = 90 lei x suprafata afectata
b) pentru suprafete de trotuar asfaltat sau betonat afectate de lucrare
-fondul de garantie = 70 lei x suprafata afectata
c) pentru suprafete de strada neamenajata,trotuar neamenajat afectate de lucrare
-fondul de garantie = 50 lei x suprafata afectata
d) pentru suprafete de spatiu verde afectate de lucrare
-fondul de garantie = 30 lei x suprafata afectata
e) pentru fiecare obiectiv ce urmează a se demonta pentru ca apoi să se remonteze, se 

va reţine suma de 500 lei/bucata (stâlpi, WC-uri ecologice, platforme de gunoi, garduri, etc). 
-fondul de garantie = 500 lei x numar de bucati

3.2.3 Lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml
a) pentru suprafete de strada asfaltata sau betonata afectata de lucrare:
-fondul de garantie =60 lei x suprafata afectata
b) pentru suprafete de trotuar asfaltat sau betonat afectate de lucrare
-fondul de garantie = 40 lei x suprafata afectata
c) pentru suprafete de strada neamenajata,trotuar neamenajat afectate de lucrare
-fondul de garantie = 30 lei x suprafata afectata
d) pentru suprafete de spatiu verde afectate de lucrare
-fondul de garantie = 20 lei x suprafata afectata
e) pentru fiecare obiectiv ce urmează a se demonta pentru ca apoi să se remonteze, se 

va reţine suma de 500 lei/bucata (stâlpi, WC-uri ecologice, platforme de gunoi, garduri, etc). 
-fondul de garantie = 500 lei x numar de bucati

 Valoarea totala a fondului de garanţie calculat in functie de lungimea retelei este 
a+b+c+d+e rezultând valoarea de _____________ lei.
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 Fondul de garanţie se calculează în funcţie de suprafeţele de teren afectate de lucrare 
prin măsuratori pe planurile prezentate în vederea obţinerii autorizaţiei de executie 
(spargere), sau unde este cazul prin deplasarea pe teren a reprezentantului Primăriei însoţit 
(dacă este necesar) de executantul lucrării. 
 Fondul de garanţie calculat se va depune de către executant intr-un cont pus la 
dispozitie de Primaria Bacau prin scrisoare bancara, ordin de plata, sau în numerar la casieria
Primariei municipiului Bacau, în baza notei de calcul efectuată de serviciul emitent al 
autorizatiei de execuţie (spargere) 

3.3 Deblocarea fondului de garantie pentru buna executie a lucrarii
3.3.1 Fondul de garantie se va restitui executantului in baza solicitarii scrise de catre

acesta dupa cum urmeaza:
- 90% din suma retinuta se va restitui dupa incheierea procesului verbal de receptie la

terminarea lucrarilor
- 10% din suma retinuta se va restitui dupa incheierea procesului verbal de receptie finala

a lucrarilor.
3.3.2Fondul de garanţie ramas la dispozitie poate fi deblocat şi utilizat de către proprietar 

(Primăria municipiului Bacău),în vederea refacerii lucrărilor necorespunzatoare în 
urmatoarele situaţii : 

a) termenul prevazut în autorizaţie a expirat iar firma executantă nu a finalizat lucrările 
prevazute în autorizaţie 

b) în perioada de garanţie a lucrarilor suprafeţele afectate de lucrare se degradează 
datorită execuţiei necorespunzatoare iar firma executantă nu le readuce la starea iniţială în 
termenul stabilit.

Deblocarea fondului de garantie ramas la dispozitie pentru utilizarea lui in refacerea
lucrarilor necorespunzatoare se face de catre Primarie in baza Notei de constatare la fata
locului, urmata de o evaluare a lucrarilor si refacerea cu o firma de specialitate, care trebuie
sa fie atestata pentru lucrari de intretinere si reparatii drumuri si constructii aferente lor
inclusiv strazi din cadrul Consiliilor judetene,locale sau municipiilor cu certificat (valabil )
eleberat de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania.

Un exemplar din situaţia de lucrări se va transmite şi executantului initial a lucrarii. 

   3.4. Modalitatea de deblocare si utilizare a fondului de garanţie de către Primaria Bacău

3.4.1 la terminarea lucrărilor
În cazul în care se constată că executantul nu demareaza procedura de încheiere a 

procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor în termenul prevazut în autorizaţia de 
execuţie (spargere) pentru lucrări subterane pe domeniul public şi privat al municipiului 
Bacău executate la reţelele edilitare, se consideră că lucrarea este neterminată, constituie 
abatere si vinovatul poate fi somat ,avertizat ,si sanctionat, conform legislatiei in vigoare si a
prezentei hotarari. In această situaţie proprietarul (autoritatea locala) va atentiona inca odata 
executantul sa finalizeze lucrările şi sa depuna documentaţia în vederea recepţiei lucrărilor în 
termen de 5 zile de la data primirii somaţiei,iar daca acesta nu se conformeaza poate fi 
sanctionat. Daca si dupa primirea sanctiunii executantul nu va reface lucrarile, Primaria va
demara procedura de refacere a lucrarilor nefinalizare din fondul de garantie ramas la
dispozitie pentru lucrarea in cauza.
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3.4.2 in perioada de garanţie a lucrărilor
Dacă pe parcursul perioadei de garanţie se constată că suprafeţele afectate de lucrare se 

deterioreaza, proprietarul va soma executantul ca în termen de 5 zile de la primirea somaţiei 
să aducă terenul la starea initială, iar daca acesta nu se conformeaza,poate fi sanctionat 
urmand ca refacerea suprafeţelor afectate, sa fie remediate de către autoritatea locala pe 
cheltuiala executantului din fondul de garanţie rămas la dispoziţie (10% din suma reţinută). 

3.4.3 la recepţia finală a lucrărilor
 În cazul în care la recepţia finală se constata că suprafeţele afectate de lucrare s-au 
degradat si executantul nu le reface nici dupa primirea somatiei si a sanctiunii,procentul de
10% din suma reţinută nu se va restitui executantului ce va fi utilizat de către autoritatea 
locala  pentru refacerea suprafeţelor afectate. 

3.5 Scutiri

3.5.1 Nu se constituie fondul de garanţie şi nici nu se încasaseaza taxa de ocupare 
temporară pentru lucrările de intervenţii pe caz de avarie efectuate de către administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare in baza acordului de interventie  dat de Primarie. 

3.5.2 Nu se constituie fondul de garanţie şi nici nu se încaseaza taxa de ocupare temporară 
pentru lucrările pe domeniul public şi privat al municipiului Bacău a căror autoritate 
contractantă este municipiul Bacău. 

3.5.3 Nu se constituie fondul de garantie si nu se incaseaza taxa de ocupare temporara
pentru lucrările de investitii executate pe domeniul public şi privat al municipiului Bacău la 
reţele de apă, canalizare şi termice, executate de SC COMPANIA REGIONALA DE APA 
BACĂU SA respectiv SC CET SA BACAU şi al căror acţionar unic este Municipiul Bacău. 
Societăţile de mai sus urmează să achite contravaloarea lucrarilor şi să deblocheze garanţiile 
de bună execuţie aferente contractelor de executie numai cu aprobarea prealabilă a 
Municipiului Bacău pe baza proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi a 
proceselor verbale de recepţie a lucrărilor semnate de Direcţia Drumuri Publice din cadrul 
Primariei mun. Bacău. 

3.6 Alte precizari
3.6.1. Autorizaţia de execuţie pentru lucrări tehnico-edilitare pe domeniul public şi 

privat al municipiului Bacău se va elibera executantului/beneficiarului numai după ce acesta 
va face dovada achitării prin scrisoare bancară, ordin de plată sau numerar la casieria 
Primăriei a sumei ce constituie taxa de ocupare si fondul de garanţie pentru buna execuţie a 
lucrării. 

3.6.2. Cuantumul taxei de ocupare şi a fondului de garanţie poate fi modificat de 
administraţia publică locală prin dispoziţie de primar. 

3.6.3. In situatia in care a fost eliberata autorizatia de executie ,a fost achitata taxa de
ocupare temporara si a fost constituit fondul de garantie dar lucrarea nu s-a mai executat,
Primaria Municipiului Bacau va restitui in totalitate taxa de ocupare si fondul de garantie
avand la baza procesul verbal de constatare in teren.

3.6.4. In cazul in care din motive intemeiate executantul nu a demarat lucrarile in
termenul prevazut in autorizatie, dupa ce in prealabil a achitat taxa de ocupare si a constituit
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fondul de garantie acest termen poate fi decalat sau prelungit, pastrandu-se conditiile pentru
care s-a achitat taxa de ocupare si fondul de garantie.

3.6.5. In situatia in care, cu ocazia receptiei lucrarilor, unii membri din comisie
constata ca mai exista mici neconformitati care pot fi remediate in scurt timp (ex:
insamantare cu gazon, plantare gard viu, ridicarea moluzului, curatenie), comisia va da un
termen de maxim 10 zile pentru corectarea acestor neconformitati fara a mai incasa taxa de
ocupare temporara a domeniului public pe aceasta perioada.

     4. Condiţiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului 
Bacău la reţelele edilitare realizate in baza autorizatiei de executie (spargere)

4.1. Lucrările pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău pentru executarea 
racordurilor, branşamentelor sau extinderilor la reţelele edilitare se executa numai în baza 
«Autorizaţiei de execuţie(spargere) pentru lucrări pe domeniul public sau privat al 
municipiului Bacău la reţelele edilitare», eliberată de Primăria Municipiului Bacău la 
solicitarea executantului.

Autorizaţia de execuţie se eliberează de regula pentru o perioadă de maxim 30 de zile cu 
drept de prelungire motivat temeinic.

4.2. Executantul nu va începe lucrările fără a avea asigurată baza tehnico materială 
completă pentru lucrarea autorizată. 

4.3. Pentru lucrări pe suprafete carosabile si/sau alei betonate sau asfaltate se vor utiliza în 
mod obligatoriu utilaje de tăiere a asfaltului sau betonului.Asfaltul şi/sau betonul se vor tăia 
pe toată grosimea lui. 

4.4.Traseul lucrărilor va fi cel avizat de Direcţia Drumuri Publice din cadrul Primăriei 
municipiului Bacău pe planul de situaţie din documentaţia tehnică. 

4.5. Executantul va lua măsuri pentru securitatea pietonilor şi autovehiculelor care circulă 
în zona lucrărilor, folosind indicatoarele de circulaţie şi mijloacele de semnalizare legale 
adecvate pentru timp de zi şi de noapte precum şi panouri indicatoare dreptunghiulare cu 
denumirea firmei executante care să poată fi observate uşor din ambele sensuri de circulaţie. 

4.6. Pământul şi celelalte resturi rezultate în urma săpăturii vor fi evacuate din zona 
lucrărilor în locuri stabilite de Primăria municipiului Bacău refacerea ulterioară efectuându-
se cu materiale corespunzătoare. 

4.7. Executantul este obligat să solicite asistenţă tehnică de la toţi deţinătorii reţelelor 
tehnico-edilitare din zona lucrărilor si pe tot parcursul acestora. 

În situaţia descoperirii unor edificii arheologice sau a altor reţele edilitare de care nu s-
a avut cunoştinţă la momentul eliberării autorizaţiei, lucrările se vor opri imediat şi vor fi 
anunţaţi factorii responsabili (Primăria municipiului Bacău şi proprietarul reţelelor sau 
edificiilor respective).

4.8. Pentru lucrări care necesită blocarea sau ştrangularea circulaţiei pe strada unde se 
lucrează se va obţine avizul Poliţiei Rutiere. 

5. Refacerea terenului

5.1. Refacerea suprafeţelor de drum asfaltate sau betonate precum şi a trotuarelor 
asfaltate,betonate sau pavate se va realiza obligatoriu de către societăţi atestate tehnic pentru 
lucrări de intreţinere, reparaţii drumuri şi construcţii aferente lor inclusiv reparaţii străzi în 
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cadrul consiliilor judeţene, locale şi municipiilor şi care să deţină certificat de atestare 
tehnică (valabil) eliberat de Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din Romania. 

5.2. Se vor respecta cu stricteţe fişele tehnologice (de mai jos) privind refacerea 
sistemului rutier si puse la dispoziţia executantului odată cu autorizaţia de execuţie. 

5.2.1 Fisa tehnologica privind refacerea sistemului rutier rigid (beton)
a. Taierea cu masina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulata)
b. Spargere beton cu utilaje specializate (picon)
c. Efectuarea sapaturii si evacuarea imediata a moluzului si pamantului rezultat ;
d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia retelei respective pe o inaltime

de pana la 20cm deasupra retelei montate ( dupa remedierea defectiunii)
e. Asezarea stratului de balast (compactat in straturi succesive de 10- 15 cm) pana cand se

ajunge la un grad de compactare apropiat cu al peretilor santului ;
Stratul de balast compactat va avea grosimea variabila pana la 22 cm fata de cota

existenta a carosabilului;
f. Executie strat nisip in grosime de min. 2cm si asternerea hartiei Kraft;
g. Executie imbracaminte din beton de ciment rutier BCR 4,5 in grosime de min. 20 cm
h. Colmatare rosturi cu mastic bituminos

5.2.2 Fisa tehnologica privind refacerea sistemului rutier nerigid (asfalt)
a. Taierea cu masina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulata)
b. Spargere asfalt cu utilaje specializate (picon)
c. Efectuarea sapaturii si evacuarea imediata a moluzului si pamantului rezultat ;
d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia retelei respective pe o inaltime

de pana la 20cm deasupra retelei montate ( dupa remedierea defectiunii)
e. Asezarea stratului de balast (compactat in straturi succesive de 10- 15 cm) pana cand se

ajunge la un grad de compactare apropiat cu al peretilor santului ;
Stratul de balast compactat va avea grosimea variabila pana la 18 cm fata de cota

existenta a carosabilului;
f. Executie strat de baza din mixtura asfaltica in grosime de 10cm;
g. Executie strat de legatura din binder de criblura BAD 31 in grosime de 4cm;
h. Imbracaminte din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4cm

5.2.3 Fisa tehnologica privind refacerea sistemului rutier nerigid cu mixtura stocabila
a. Taierea cu masina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulata)
b. Spargere asfalt/beton cu utilaje specializate (picon)
c. Efectuarea sapaturii si evacuarea imediata a moluzului si pamantului rezultat ;
d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia retelei respective pe o inaltime

de pana la 20cm deasupra retelei montate ( dupa remedierea defectiunii)
e. Asezarea stratului de balast (compactat in straturi succesive de 10- 15 cm) pana cand se

ajunge la un grad de compactare apropiat cu al peretilor santului ;
Stratul de balast compactat va avea grosimea variabila pana la 24 cm fata de cota

existenta a carosabilului;
f. Executie strat din beton BCR 3,5 grosime de 20cm;
g. Executie strat de mixtura stocabila tip (RRD) in grosime de 4cm;

Precizari la fisele tehnologice
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- nu este permisa depozitarea pe partea carosabila si nici utilizarea la refacere a moluzului
si pamantului rezultat din sapatura

- toate lucrarile de executie (inclusiv refacerile) se vor executa in conformitate cu
normele in vigoare si in prezenta unui diriginte de santier , reprezentant al beneficiarului
lucrarii . Materialele puse in opera vor avea certificate de calitate.

- pe perioada timpului rece nu se accepta executarea de lucrari pe domeniul public la
retelele edilitare intrucat nu se poate asigura o refacere de calitate a suprafetelor de teren
afectate de lucrare. Prin exceptie se pot aproba anumite lucrari de inlocuire sau reparare a
unor retele edilitare care prin mentinerea lor in functiune ar periclita alimentarea cu utilitati
sau siguranta cetatenilor.

6.Receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala
6.1. Recepţia lucrărilor se face de către o comisie din cadrul Primariei Bacău, numită 

prin Dispozitie de către Primarul Municipiului Bacău. La recepţia lucrărilor participă 
obligatoriu şi un reprezentant al firmei care a executat refacerea. 

6.2. Convocarea comisiei de recepţie se face în scris la Primăria Bacău, de către 
executantul sau beneficiarul lucrării. 

6.3 Receptia la terminarea lucrarilor se face in urma solicitarii scrise a executantului
adresata serviciului emitent al autorizatiei de executie pana cel tarziu in ultima zi de
valabilitate a autorizatiei.

6.4 Receptia finala a lucrarilor se face la expirarea termenului de garantie de 24 luni de
la data receptiei la terminarea lucrarilor.

6.5 In cazul in care receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala nu este admisa de
catre comisie, din motive obiective, executantul de lucrare va fi informat in scris atat despre
constatarile facute in teren cat si despre masurile care se impun a se lua pentru readucerea la
starea initiala a suprafetelor afectate, si pe care acesta are obligatia de a le reface in termen de
5 zile de la data primirii instiintarii.

6.6 Lucrarea nerecepţionată se consideră nepredată şi se taxează în continuare prin 
încasarea taxei de ocupare până când comisia constată  că lucrarea corespunde din punct de 
vedere calitativ si poate fi incheiat procesul verbal de receptie.

CAPITOLUL II : Lucrări de intervenţie in caz de avarie la reţelele edilitare 
executate în baza acordului de intervenţie . 

1. Acordul de interventie
1.1 Toate interventiile pe domeniul public sau privat al municipiului Bacau ce se

realizeaza in caz de avarie la retelele edilitare se vor executa numai in baza “Acordului de
intervenţie (spargere) pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău la reţelele 
edilitare in caz de avarie”, conform modelului din Anexa nr.3 la prezentul regulament;
acord eleberat de Primaria municipiului Bacau.

        1.2  Pentru eliberarea acordului de interventie solicitantul va depune o documentaţie 
tehnică specifică pentru lucrarea respectivă şi care trebuie să conţină următoarele: 

- cerere
- plan de situaţie pe suport cadastral( scara 1:500)pe care este marcata  adresa cu locatia 
exacta a zonei unde se intervine ;
- contract de execuţie pentru refacere pe domeniul public încheiat cu o firmă atestată 
tehnic pentru lucrări de intretinere, reparatii drumuri si constructii aferente lor inclusiv 
reparatii strazi in cadrul consiliilor judetene, locale si municipiilor cu certificat de atestare
tehnica (valabil) eliberat de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania
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1.3. Acordul de interventie pentru lucrări pe domeniul public şi privat al municipiului 
Bacău executate in caz de avarie la reţelele tehnico-edilitare se eliberează pentru o perioadă 
de maxim 7 zile cu drept de prelungire motivat temeinic.

2. Conditiile de interventie(spargere) pe domeniul public sau privat al
municipiului Bacau in caz de avarie la retelele edilitare

2.1. Executantul va demara interventia in caz de avarie la retelele edilitare in baza
Acordului de interventie(spargere) pe domeniul public sau privat al municipiuli Bacau
in caz de avarie la retelele edilitare si utilizand baza tehnico-materiala completa pe care
trebuie sa o detina.

2.2. Pentru lucrări in carosabil sau alei betonate se vor utiliza în mod obligatoriu utilaje 
de tăiere a asfaltului sau betonului. Asfaltul şi/sau betonul se vor tăia pe toată grosimea lui. 

2.3. Locul de interventie a lucrărilor va fi marcat cat mai precis pe planul de situatie 
prezentat la Direcţia Drumuri Publice din cadrul Primăriei municipiului Bacău in vederea 
eliberarii Acordului de interventie.

2.4. Executantul va lua măsuri pentru securitatea pietonilor şi autovehiculelor care 
circulă în zona lucrărilor, folosind indicatoarele de circulaţie şi mijloacele de semnalizare 
legale adecvate pentru timp de zi şi de noapte precum şi panouri indicatoare dreptunghiulare 
cu denumirea firmei executante care să poată fi observate uşor din ambele sensuri de 
circulaţie. 

2.5. Pământul şi celelalte resturi rezultate în urma săpăturii vor fi evacuate din zona 
lucrărilor în locuri stabilite de Primăria municipiului Bacău refacerea ulterioară efectuându-
se cu materiale corespunzătoare. 

2.6. Executantul este obligat să solicite asistenţă tehnică de la toţi deţinătorii reţelelor 
edilitare din zona lucrărilor si pe tot parcursul acestora. 

În situaţia descoperirii unor edificii arheologice sau a altor reţele edilitare de care nu s-
a avut cunoştinţă la momentul eliberării acordului de interventie, lucrările se vor opri imediat 
şi vor fi anunţaţi factorii responsabili (Primăria municipiului Bacău şi proprietarul reţelelor 
sau edificiilor respective).

2.7. Pentru lucrări care necesită blocarea sau ştrangularea circulaţiei pe strada unde se 
lucrează,se va obţine avizul Poliţiei Rutiere. 

3. Refacerea terenului afectat in urma interventiilor in caz de avarie

3.1 Refacerea suprafeţelor de teren asfaltate sau betonate precum şi a trotuarelor 
asfaltate,betonate sau pavate afectate in urma interventiilor pe caz de avarie se va realiza
obligatoriu de către societăţi atestate tehnic pentru lucrări de intreţinere, reparaţii drumuri 
şi construcţii aferente lor inclusiv reparaţii străzi în cadrul consiliilor judeţene, locale şi 
municipiilor şi care să deţină certificat (valabil) de atestare tehnică eliberat de Asociaţia 
Profesională de Drumuri şi Poduri din Romania. 

3.2. Se vor respecta cu stricteţe fişele tehnologice de mai jos privind refacerea 
sistemului rutier puse la dispoziţia executantului odată cu acordul de interventie: 

3.2.1. Fisa tehnologica privind refacerea sistemului rutier rigid (beton)
a. Taierea cu masina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulata)
b. Spargere beton cu utilaje specializate (picon)
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c. Efectuarea sapaturii si evacuarea imediata a moluzului si pamantului rezultat ;
d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia retelei respective pe o inaltime

de pana la 20cm deasupra retelei montate ( dupa remedierea defectiunii)
e. Asezarea stratului de balast (compactat in straturi succesive de 10- 15 cm) pana cand se

ajunge la un grad de compactare apropiat cu al peretilor santului ; Stratul de balast
compactat va avea grosimea variabila pana la 22 cm fata de cota existenta a carosabilului;

f. Executie strat nisip in grosime de min. 2cm si asternerea hartiei Kraft;
g. Executie imbracaminte din beton de ciment rutier BCR 4,5 in grosime de min. 20 cm
h. Colmatare rosturi cu mastic bituminos

3.2.2. Fisa tehnologica privind refacerea sistemului rutier nerigid (asfalt)
a. Taierea cu masina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulata)
b. Spargere asfalt cu utilaje specializate (picon)
c. Efectuarea sapaturii si evacuarea imediata a moluzului si pamantului rezultat ;
d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia retelei respective pe o inaltime

de pana la 20cm deasupra retelei montate ( dupa remedierea defectiunii)
e. Asezarea stratului de balast (compactat in straturi succesive de 10- 15 cm) pana cand se

ajunge la un grad de compactare apropiat cu al peretilor santului; Stratul de balast
compactat va avea grosimea variabila pana la 18 cm fata de cota existenta a carosabilului;

f. Executie strat de baza din mixtura asfaltica in grosime de 10cm;
g. Executie strat de legatura din binder de criblura BAD 31 in grosime de 4cm;
h. Imbracaminte din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4cm

3.2.3.Fisa tehnologica privind refacerea sistemului rutier nerigid cu mixtura stocabila
a. Taierea cu masina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulata)
b. Spargere beton/asfalt cu utilaje specializate (picon)
c. Efectuarea sapaturii si evacuarea imediata a moluzului si pamantului rezultat ;
d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia retelei respective pe o inaltime

de pana la 20cm deasupra retelei montate ( dupa remedierea defectiunii)
e. Asezarea stratului de balast (compactat in straturi succesive de 10- 15 cm) pana cand se

ajunge la un grad de compactare apropiat cu al peretilor santului ; Stratul de balast
compactat va avea grosimea variabila pana la 24 cm fata de cota existenta a carosabilului;

f. Executie strat din beton BCR 3,5 grosime de 20cm;
g. Executie strat de mixtura stocabila tip (RRD) in grosime de 4cm;

Precizari la fisele tehnologice
- nu este permisa depozitarea pe partea carosabila si nici utilizarea pentru refacere a

moluzului si pamantului rezultat din sapatura
- toate lucrarile (inclusiv refacerile)se vor executa in conformitate cu normele in vigoare

si in prezenta unui diriginte de santier , reprezentant al beneficiarului lucrarii . Materialele
puse in opera vor avea certificate de calitate.

- pe perioda timpului rece refacerile se vor executa folosind materiale specifice sezonului
rece(beton, mixtura asfaltica) care se vor proteja corespunzator impotriva inghetului (folie
de protectie sau alte material adecvate)

4.Alte precizari
In situatia in care administratorul retelei care s-a avariat nu are timpul necesar obtinerii

acordului de interventie (pentru ca apoi sa inceapa lucrarea), va proceda in felul urmator:



12

a) va transmite o nota telefonica la numarul de telefon al dispeceratului Politiei Locale,
in care va prezenta necesitatea interventiei descriind tipul avariei si adresa exacta unde
urmeaza a se interveni;

b) va depune documentatia specifica in vederea obtinerii acordului de interventie
astfel:

- in aceeasi zi, daca avaria s-a produs dupa orele de program ale zilei precedente sau
in timpul programului din ziua respectiva;

- in ziua lucratoare imediat urmatoare, daca avaria s-a produs in zilele de sambata ,
duminica,sau in alte zile de sarbatorilor legale nelucratoare

c) va proceda la inceperea lucrarilor respectand conditiile impuse de prezenta hotarare.
5. Receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala
5.1 Receptia la terminarea lucrarilor se face de catre o comisie, numită prin Dispozitie 

de către Primarul Municipiului Bacău, intrunita in urma solicitarii scrise a 
executantului/beneficiarui interventiei. Se pot cumula mai multe locatii (unde s-a intervenit
pe caz de avarie) intr-o singura solicitare de receptie, cu conditia ca acestea sa fie pe cat
posibil centralizate iar termenul de finalizare a lor sa nu depaseasca o saptamana de la data
termenului de finalizare impus prin acordul de interventie.

5.2 Receptia finala a lucrarilor se face dupa 24 de luni de la data incheierii procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor .

5.3 In cazul in care receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala nu este admisa de
catre comisie, din motive obiective, executantul de lucrare va fi informat in scris atat despre
constatarile facute in teren cat si despre masurile care se impun a se lua pentru readucerea la
starea initiala a suprafetelor afectate, si pe care acesta are obligatia de a le lua in termen de
3(tri) zile de la data constatarii.

5.4 Lucrarea nereceptionata se considera nepreluata si ramane in continuare in sarcina
executantului pana la incheierea procesului verbal de receptie finala lucrarilor.

5.5 In cazul lucrarilor pe caz de avarie administratorul de retea va solicita intrunirea
comisiei de receptie din Primarie , si se va ingriji de intocmirea procesului verbal de receptie
si de obtinerea tuturor semnaturilor membrilor comisiei.

5.6 La recepţia lucrărilor participă obligatoriu şi un reprezentant al firmei care a 
executat refacerea.

CAPITOLUL III . Controlul respectarii prevederilor prezentei Hotarari,constatarea
contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

1.Atributiile Politiei Locale privind respectarea prevederilor legale si a prezentei
Hotarari pentru lucrari executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bacau
la retelele edilitare

Controlul,verficarile si masurile privind respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 a
constructiilor, a prevederilor Ordonantei de Guvern nr.43/1997 a drumurilor publice si a
prezentei Hotarari referitoare la lucrari pe domeniul public sau privat al municipiului Bacau
la retelele edilitare este asigurat de catre Politia Locala Bacau prin personalul imputernicit
care are urmatoarele atributii:

a) verifica legalitatea documentatiei de executie pentru lucrarile ce se executa;
b) verifica existenta autorizatiei de executie, sau a acordului de interventie(dupa caz);
c) verifica incadrarea in termenele de executie stabilite prin actul de acceptare;
d) verifica, controleaza si urmareste modul de respectare a conditiilor de executie

conform prezentului regulament
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e) transmite avertismente si somatii catre societatile si persoanele vinovate de
nerespectarea prevederilor legale si a pezentei Hotarari ;

f) transmite ordinul de sistare pentru lucrari care se executa fara autorizatie ,sau fara
respectarea conditiilor din actul de acceptare;

g) aplica sanctiuni contraventionale in conformitate cu prevederile legale si ale
prezentei Hotarari;

2.Abateri si incalcari ale prevederilor legale si a prezentei Hotarari ce tin de
lucrari pe domeniul public si privat al municipiului Bacau la retelele edilitare

Constituie abateri si se sanctioneaza contraventional urmatoarele fapte:
2.1 Executarea lucrarilor sau interventiilor la retelele edilitare pe domeniul public sau

privat al municipiului Bacau fara Autorizaţie de execuţie(spargere) pentru lucrari pe 
domeniul public sau privat al municipiului Bacău la reţelele edilitare sau fara Acord de
interventie(spargere) pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău in caz de avarie 
la reţelele edilitare si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 3.000lei si 6.000 lei;

2.2 Nerespectarea conditiilor din actul de acceptare si a celor din Regulamentul
privind condiţiile de execuţie a lucrarilor pe domeniul public sau privat al municipiului 
Bacău si de interventie in caz de avarie la reţelele edilitare se sanctioneaza cu amenda
cuprinsa intre 1.000lei si 3.000 lei;

2.3 executarea lucrarilor de catre societati comerciale care nu detin certificat (valabil )
de atestare tehnica pentru lucrari de intretinere, reparatii drumuri si constructii aferente lor
inclusiv reparatii strazi in cadrul consiliilor judetene,locale si municipiilor eliberat de
Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania se sanctioneaza cu amenda
cuprinsa intre 2000lei si 4000lei;

3. Constatarea si aplicarea contraventuiilor;
3.1 Contraventia se constata si se sanctioneaza printr-un proces-verbal, Anexa nr. 4

la prezentul regulament, incheiat de catre Primarul Municipiului Bacau sau imputernicitii
acestuia, stabiliti prin dispozitie.

3.2 Persoanele care constatä contraventia si care sunt denumite in mod generic
„agenti constatatori"vor aplica sanctiunea.
      3.3 Procedura de aplicare a sanctiunilor contraventionale de către agentul 
constatator, este cea prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 2/12.07.2001, cu modificarile
si completärile ulterioare.

4. Sumele provenite din amenzile aplicate in temeiul prezentului regulament, se fac
venit integral la bugetul local.

VICEPRIMAR
EC. MIHAI SUSTAC


