Anexa nr.2 la HCL nr. 7/31.01.2018

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV

PRIMĂRIA ORAȘULUI MĂGURELE

Str. Călugăreni, nr.2 - 4, Măgurele, Județul Ilfov
Tel. 021/457.4091, Fax. 021/457.4165
E-mail : office@primariamagurele.ro

Către,

ACORD DE SPARGERE/SĂPĂTURĂ NR._______
privind executarea lucrărilor edilitare-subterane

La cererea dumneavoastră nr.____________din data ______________prin care solicitați acordul de spargere pentru executarea
lucrării:________________________la adresa str.______________________nr._____________vă facem cunoscut faptul că aprobam
executarea lucrării de spargere în urmatoarele condiții :
 Se vor respecta condițiile impuse de avizele solicitate de către Primăria orasului Magurele la faza Certificat de Urbanism ;
 În perioada executării lucrărilor în zona străzilor se vor lua măsuri de semnalizare corespunzătoare și asigurare a siguranței
circulației rutiere conform normativelor în vigoare ;
 Beneficiarul acordului rămâne răspunzător de calitatea lucrărilor pe care le-a executat, având obligația de a reface lucrările ce se
dovedesc necorespunzătoare. Comportarea în timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a sistemului rutier adiacent;
 Zonele afectate vor fi preluate pe bază de Proces verbal de la Primăria orasului Magurele și vor fi predate la terminarea lucrărilor
de refacere;
 La terminarea lucrărilor executate în baza Autorizației de Construire (extindere rețele tehnico-edilitare, branșamente etc.)
beneficiarul acordului are obligația de a anunța Primăria orasului Magurele;
 La executarea lucrărilor de spargere se vor folosi numai mașini speciale de tăiat beton și asfalt, echipate cu disc diamantat, ca să
nu afecteze structura de rezistență a sistemului rutier; executarea lucrărilor de decapare se poate face nu doar cu freza ci și cu
mașina de taiat rosturi.
 Beneficiarul prezentului acord are obligativitatea ca la finalizarea lucrărilor, cel tarziu pana la expirarea prezentului acord, să
predea amplasamentul, pe bază de proces verbal, către societatea comercială care execută lucrarea de refacere. Procesul verbal va
fi transmis în aceeași zi către Compartimentul _______________din cadrul Primăriei orasului Magurele.
 Lucrarile de refacere a carosabilului si aducerea terenului la starea initiala, vor fi executate cel tarziu pana la data expirarii
prezentului Acord;
 Societatea Comerciala care execută lucrările de refacere a carosabilului are obligativitatea de a anunța în termen de 24 ore
finalizarea lucrărilor efectuate, dar nu mai tarziu de data expirarii prezentului Acord, către Compartimentul ________________
din cadrul Primăriei orasului Magurele.
 Alte condiții pe care trebuie să le respecte beneficiarul acordului : lucrarea este sub incidența Legii nr.50/1991 privind autorizarea
executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.
Prezentul acord este valabil __________zile de la data predării amplasamentului prin Proces-verbal de predare-primire (conform anexei nr.2)

PRIMAR,
CONSTANTIN NARCIS CATALIN

ARHITECT SEF,
DINESCU ILINCA

Am primit acordul de spargere/săpătură și am luat la cunoștiință conținutul său.
Constructor,
______________________________________________
Termen de prelungire a acordului_____________________
PRIMAR,
CONSTANTIN NARCIS CATALIN

ARHITECT SEF,
DINESCU ILINCA

Achitată taxa_________________lei cu chitanța numărul___________din_________________
Constructor,
______________________________________________

Anexa nr.3 la HCL nr. HCL nr. 7/31.01.2018

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV

PRIMĂRIA ORAȘULUI MĂGURELE

Str. Călugăreni, nr.2 - 4, Măgurele, Județul Ilfov
Tel. 021/457.4091, Fax. 021/457.4165
E-mail : office@primariamagurele.ro

PROCES – VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE AMPLASAMENT SPARGERE
Nr____________din__________________
Încheiat azi_____________________cu ocazia predării de către Primăria orasului Magurele prin reprezentant
D-na/Dl.______________________________, către__________________________________________________în calitate
de constructor a amplasamentului spargerii, menționat în anexa “FIȘA OBIECTIV”, conform avizului de principiu
nr.___________________din_____________________.
În acest scop, de comun acord, se stabilesc următoarele :
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

În vederea eliberării procesului verbal de predare a amplasamentului, constructorul va prezenta următoarele :
 Contract de refacere încheiat cu o firmă specializată în vederea refacerii sistemului rutier al părții
carosabile și/sau trotuarului în cazul în care acestea vor fi afectate;
 Contract de refacere a distrugerilor de pe zona verde amenjată, încheiat cu o firma specializată în acest
sens, în cazul spațiilor verzi neamenajate constructorul având obligația de a nivela terenul.
Lucrările se execută pe traseul aprobat în Autorizația de construire nr.______________din___________________.
Lucrările care afectează rețeaua stradală se vor executa numai cu dispozitive de taiat echipate cu disc diamantat,
astfle încât să nu fie afectat sistemul rutier decât pe lațimea intervenției. În caz contrar, constructorul se obligă să
plătească refacerea trotuarului sau a părții carosabile după caz pe toata lațimea acestora.
Constructorul _____________________________________________are obligația evacuării pământului și
molozului, rezultat din săpătura în totalitate.
Umplutura se executa numai cu nisip pilonat si balast cilindrat, pana la nivelul superior al sistemului rutier,
exceptând cazurile în care în normativele instalațiilor prevăd umplutura cu pământ, care va fi compactat la
umiditatea optimă cu dispozitive adecvate (placă vibratoare, mai mecanic etc.).
Semnalizarea punctului de lucru și dirijarea circulaței în zona spargerii, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte,
se va face conform instrucțiunilor și normelor în vigoare (Ordinul MI-MT, nr.1112/411, publicat în Monitorul
Oficial nr. 397/24.08.2000), privind condițiile de închidere a circulației sau de înstituire a restricțiilor în vederea
executării de lucrări în zona drumurilor de utilitate publică și va fi în sarcina celui care a preluat amplasamentul de
la data reluării acestuia, către Primăria orasului Magurele.
Începând cu data predării amplasamentului lucrării de către Primăria Comunei Magurele către constructorul de
utilități,
până
la
data
predării
amplasamentului
respectiv,
constructorul
de
utilitati
________________________________ răspunde pentru prejudiciile cauzate terților din eventualele accidente de
circulație din zona lucrării.
Zona verde amenajată (arbori, arbuști, flori anuale sau perene) se va evalua înainte de spargere.
La terminarea lucrărilor se vor prezenta de către constructorul de utilitati, toate procesele verbale de lucrări
ascunse, cât și certificatele de calitate ale materialelor puse în operă, buletinele de analiză privind compactarea,
emise de un laborator autorizat gr.II, în vederea efectuării recepției preliminare, precum și documente privind
refacerea de zonă verde afectată.
Comportarea în timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a sistemului rutier adiacent.

Orice defecțiune apărută în timp în sectorul de drum refăcut cade în sarcina celui ce a executat lucrarea de refacere.
Răspunderea pentru lucrarea executată încetează numai în cazul în care se execută alte lucrări ulterioare de amenajare a
străzii, care afectează amplasamentul lucrării care a necesitat refacerea. Eventualele degradări apărute în această perioadă se
vor remedia de către constructor, conform art. 23 lit. k), din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții.
Nepredarea amplasamentului către Primăria Magurele, la data stabilită prin “GRAFICUL DE EXECUȚIE” poate atrage
dupa sine interdicția pentru constructorul de utilitati de a mai executa lucrări care afectează domeniul public.
Prezentul proces verbal împreună cu anexa “FIȘA OBIECTIV” s-au întocmit în două exemplare: unul pentru
constructorul de utilitati ________________________________________________ și unul pentru Primăria orasului Magurele.
Primarul orasului Magurele
CONSTANTIN NARCIS CATALIN

Compartiment Urbanism,
DINESCU ILINCA

Constructor,

___________________________________________________

Anexa nr.3.1. la HCL nr. 7/31.01.2018
Anexă la Procesul verbal de predare-primire amplasament de spargere

FIȘA OBIECTIV
Investitor___________________________________________________________________
Adresa investitor : ________________________________județul______________________
Municipiu/oraș/comună_________________strada__________________________________
Nr.____________Bl.__________sc.__________etaj________ap_____tel________________
Scop spargere________________________________________________________________
Observații :
1. Refacerea carosabilului se va executa de către constructorul :
____________________________________________________________________
2. Lucrarea Nu afectează/afectează carosabilul;
3. Lucrarea Nu afectează/afectează trotuarul;
4. Lucrarea Nu afectează/afectează zona verde;

REFACERE OBIECTIV

Tip carosabil:_____________________________________________________________
Suprafața (mp) îmbrăcăminte:________________________________________________
Tip bordură :mare (ml)______________________________________________________
Mică (ml)______________________________________________________
Tip trotuar:_______________________________________________________________
Suprafata (mp)imbracaminte_________________________________________________
Tip zonă verde:___________________________________________________________
Suprafață (mp):___________________________________________________________

Primar,
CONSTANTIN NARCIS CATALIN
Arhitect Sef,
DINESCU ILINCA

Constructor,

________________________________________________

Anexa nr.3.2. la HCL nr. 7/31.01.2018
Anexă la Procesul verbal de predare-primire amplasament spargere

GRAFIC DE EXECUȚIE

Perioada de execuție:
 Pentru societatea comercială care execută lucrările tehnico-edilitare_______zile de la
data primirii amplasamentului ;
 Data primirii amplasamentului de către societatea comercială care execută lucrările
tehnico edilitare:________________________
 Pentru societatea comercială care execută lucrările de refacere __________zile de la
data preluării amplasamentului de la societatea comercială care execută lucrările
tehnico edilitare;
Societatea comercială care execută lucrările de refacere rămâne răspunzătoare
pentru buna execuție a lucrărilor de refacere a tramei stradale pe perioada de 2 ani de
zile de la data predării amplasamentului.
Data
predării
amplasamentului
către
Primaria
Magurele
_________________________________
Observații:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Primar,
CONSTANTIN NARCIS CATALIN
Arhitect Sef,
DINESCU ILINCA

Constructor,

_________________________________________________

Nota : datele cuprinse în prezentul grafic coincid cu cele din graficul întocmit de către
proiectantul autorizat, prezentat la emiterea acordului de spargere.

Anexa nr. 4 la HCL nr. 7/31.01.2018

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV

PRIMĂRIA ORAȘULUI MĂGURELE

Str. Călugăreni, nr.2 - 4, Măgurele, Județul Ilfov
Tel. 021/457.4091, Fax. 021/457.4165
E-mail : office@primariamagurele.ro

AVIZ DE INTERVENȚIE NR._______din____________
Către_________________________________________

Urmare a adresei dumneavoastră nr__________din data_____________ vă emitem aviz de intervenție pe domeniul public,
necesar executării următoarelor lucrări: intervenție la______________________________________________________________________
Termenul de începere:___________________________________________
Termenul de execuție:___________________________________________
Termen de refacere domeniu public:________________________________
Termen de prelungire :___________________________________________
Zona de intervenție : strada___________________nr___________________
Suprafata de carosabil afectată:________________mp
Tipul carosabilului:__________________________
Suprafață trotuar afectată:____________mp.Tipul trotuarului:_____________
Suprafață de zona verde afectată:_______________mp.
Prezentul acord este valabil cu respectarea următoarelor condiții:
a) Pe arterele centrale și cele intens circulate, lucrările sus menționate se vor executa numai cu Avizul Poliției Rutiere.
b) Beneficiarul prezentului acord este obligat să comunice intervenția și la GDF SUEZ ENERGY SA, în vederea depistării
eventualelor scăpări de gaze ce pot să apară în timpul executării lucrărilor.
c) Punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzător, atât ziua cât și noaptea, în scopul evitării accidentelor. Constructorul este
răspunzător de asigurarea siguranței circulației în zona afectată de lucrări până la refacerea integrală a tramei stradale și
predarea la Primăria orasului Magurele
d) Lucrările de spargere se vor executa după o formă geometrică cu muchiile vii.
e) La executarea lucrărilor de spargere se vor folosi numai mașini speciale de tăiat beton și asfalt, echipate cu disc diamentat,
care să nu afecteze structura de rezistență a sistemului rutier.
f)
Dacă pe parcursul execuției lucrărilor se vor întâlni instalații edilitare subterane acestea vor fi protejate și va fi anunțat
administratorul de rețele.
g) Deșeurile sau materialele rezultate din săpătură vor fi evacuate imediat, depozitarea acestora se va face direct în mijloacele
de transport;
h) Lăzile cu scule, alte mijloace de lucru sau materiale, vor fi depozitate ordonat pe trotuar, astfel încât să nu stânjenească
circulația pietonală.
i)
La punctul de lucru va exista un panou cu numele firmei care execută lucrarea specificându-se toate datele referitoare la
lucrare;
j)
Pavajele desfăcute pentru reparații vor fi refăcute în cursul aceleași zile, nelăsându-se peste noapte lucrări neterminate care
pot provoca accidente.
k) Prezentul acord se va păstra la punctul de lucru pentru a fi prezentat la cererea organelor de control abilitate.
l)
Beneficiarul prezentului acord are obligativitatea de a anunța încheierea lucrării în termen de 48 de ore la Compartimentul
____________________, pentru a fi luat în evidență.
m) Beneficiarul prezentului acord are obligativitatea ca la finalizarea lucrărilor, cel târziu la data expirării prezentului acord să
predea amplasamentul, pe bază de proces verbal, către societatea comercială care execută lucrarea de refacere, în prezența
reprezentantului Primăriei orasului Magurele.
n) Procesul verbal va fi transmis în aceeași zi Compartimentului ________________ din cadrul Primariei Magurele.
o) Societatea comercială care execută lucrările de refacere a carosabilului are obligativitatea de a anunța în termen de 24 de ore
finalizarea lucrărilor efectuate, către Compartimentul_____________________din cadrul Primariei Magurele.

Primar,
CONSTANTIN NARCIS CATALIN
Arhitect Sef,
DINESCU ILINCA
Am primit acordul de intervenție și am luat la cunoștință conținutul său.

Constructor,
_______________________________________________

Se prelungește valabilitatea AVIZULUI DE INTERVENȚIE nr.______________

Punct de lucru (strada, nr)____________________________________________________
Natura intervenției și suprafața afectată :
 Carosabil____________________________________________
 Trotuar______________________________________________
 Zona verde___________________________________________

Termen de executare lucrare:
 Ex.instalație__________________________________________
 Refacere_____________________________________________

După această dată, o noua prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând
să obțină în condițiile legii, o altă autorizație.

PRIMAR,
CONSTANTIN NARCIS CATALIN
ARHITECT SEF,
DINESCU ILINCA

Am primit acordul de intervenție și am luat la cunoștință conținutul său.

Constructor,
_______________________________________________

Anexa nr.5 la HCL nr. 7/31.01.2018

Către,
PRIMĂRIA ORASULUI MAGURELE

Subscrisa_______________________________cu sediul în_________________________________
_________________________________, cod unic de înregistrare___________________________________
Reprezentată legal prin d-na/dl.________________________________________________________
Tel:____________________, email____________________________________________________.
Formulez prezenta:

NOTIFICARE PRIVIND INTERVENȚIA DE URGENȚĂ PE DOMENIUL PUBLIC/ PRIVAT AL
ORASULUI MAGURELE

1. Adresa la care se solicită intervenția___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. Durata de execuție a lucrării__________________________________________________________________
3. Responsabilul lucrării din partea executantului___________________________________________________
4. Estimarea suprafeței afectate de lucrarea de intervenție____________________________________________

Subscrisa SC_____________________________________, prin reprezentant_____________________
___________________________, mă oblig să achit contravaloarea lucrărilor de readucere a suprafeței afectate
de

lucrările

de

intervenție

(trotuar,

carosabil,

zona

verde)

în

condițiile

și

tarifele

stabilite

prin______________________________, în contul_________________________________________________
Deschis la Trezoreria__________________, beneficiar______________________________, urmând să depun
dovada

plății

la

Primăria

Orasului

Magurele

în

termen

de

3

zile

de

la

data

recepției

lucrării:___________________________________________________________________________________.

S.C._______________________________
Prin reprezentant_______________________
(semnătura, ștampila)

Anexa nr.5 la HCL nr. 7/31.01.2018
CERERE TIP PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI DE SĂPĂTURĂ

Către,
PRIMĂRIA ORASULUI MAGURELE, JUDEȚUL ILFOV

Subscrisa __________________________pentru______________________________
cu sediul în ________________________strada__________________________nr________
Bloc_________scara_________etaj____________ap.____________judetul______________
CUI__________________,CF___________________telefon__________________________
Fax________________, mobil______________________în calitate de__________________
Vă

rog

a-mi

aproba

eliberarea

Avizului

de

săpătură

în

baza

CU

nr.___________________din____________________.
Pentru lucrarea_________________________________________________________
din strada_________________________________________________nr. _______________.
Zona de execuţie:
a) În carosabil
- lungimea …………...lăţimea ………….…… suprafaţa afectată…………………….……..
- longitudinal, pe partea ……………………………………………………………………
- transversal, în dreptul imobilelor ……………………………………………………………
b) În trotuar
- lungimea ………….....lăţimea …………….…… suprafaţa afectată………………...……..
- longitudinal, pe partea ………………………………………………………………...…….
- transversal, în dreptul imobilelor ……………………………………………………………
c)În zona verde…………………………………… suprafaţa afectată………………………..
Perioada solicitată pentru executarea lucrărilor este din data de …………………..…..până în
data de _____________________
Telefon persoana de contact______________________________
Anexez:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Data,__________________

Semnătura,______________

Nota : - cererea se va întocmi de către executantul lucrarilor, pentru beneficiar;
-obligatoriu se vor completa toate rubricile cuprinse în cerere, iar unde nu este cazul
se vor completa cu “-“.

Anexa nr. 7 la HCL nr. 7/31.01.2018

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV

PRIMĂRIA ORAȘULUI MĂGURELE

Str. Călugăreni, nr.2 - 4, Măgurele, Județul Ilfov
Tel. 021/457.4091, Fax. 021/457.4165
E-mail : office@primariamagurele.ro

AVIZ DE SĂPĂTURĂ
Nr._______din_____________
Urmare
cererii
nr.____________din
data
de________________adresate
de__________________________________cu sediul/domiciliul în_____________________
________________________________________________________în calitate de beneficiar,

AVIZEAZĂ :
Executarea lucrărilor conform Certificatului de Urbanism nr__________din______________.
Punct de lucru (strada, nr.)_____________________________________________
Natura intervenției și suprafața afectată (mp) :
 Carosabil___________________________________________________
 Trotuar_____________________________________________________
 Zona verde__________________________________________________
Termen de executare lucrare:
 Ex.instalație _________________________________________________
 Refacere____________________________________________________
Alte conditii: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Constructor (executant)______________________________CUI____________CF________
Sediu____________________________, reprezentat de______________________________
Funcție________________________,tel.__________________fax._____________________

PRIMAR,
CONSTANTIN NARCIS CATALIN

ARHITECT SEF,
DINESCU ILINCA

Am primit avizul și am luat la cunoștință de conținutul său.
Beneficiar lucrare,
______________________

Constructor(executant),
_______________________

Anexa nr.8 la HCL nr. 7/31.01.2018

Formular pentru calculul taxei de refacere

DATE IDENTIFICARE SOLICITANT

Nume Prenume/Denumire__________________________________________________
CNP/CUI________________________________________________________________
Domiciliul/sediul__________________________________________________________
Telefon_________________fax________________________email_________________

DATE DESPRE LUCRARE
Amplasament; (se menționează adresa unde se intervine asupra carosabilului sau
trotuarului, spațiului verde)_____________________________________________________
Felul carosabilului; (se menționează componența carosabilului și trotuatului-mixtura
asfaltică, piatră cubică, beton, pământ etc.)_________________________________________
Suprafața afectată (mp)__________________________________________________
Prețul/mp _____________________________________________________________

Valoare lucrare (se calculează de către reprezentantul Compartimentului Urbanism din
cadrul Structurii Arhitectului Sef, in colaborare cu reprezentantul compartimentului de
________________, si cel al Biroului taxe, impozite si buget, financiar,
contabilitate)_____________________________________________________________

SOLICITANT,

( completată, semnată şi ştampilată de beneficiar )

ARHITECT SEF,

Anexa nr.9 la HCL nr. 7/31.01.2018

CERERE
PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI DE SAPATURA
Subsemnatul/ SC ..........................................................., posesor CI seria……., nr. …………./
înmatriculată la O.R.C. sub nr........./....../..............având CUI......................... cu sediul
în………………….....,str.........................................nr.......bl........sc.......ap......tel.......................
................ reprezentată prin dnul/d-na............................................................. domiciliat/ă
în...............................str..........................nr.....bl......sc....ap.....tel.......................... legitimânduse cu C.I. seria................ nr....................... CNP ........................................................................,
prin prezenta solicit eliberarea Acordului de săpătură in vederea executării de lucrări de
construcţii
şi/sau
instalaţii
în
zona
străzii
/
aleii
/
trotuarului
....................…………………………din oras Magurele, conform Autorizaţiei de Construire
nr...................din...................................
1. Unitatea/Persoana beneficiară ………………………………………………………………
2. Unitatea constructoare - pentru lucrări de construcţii şi/sau instalaţii ( care afectează
sistemul rutier, rigole, trotuare, zonele verzi, etc ) …………….……..………………….…….
3. Sistemul rutier iniţial ( înainte de spargere) ………………………………………………….
4.Obiectul lucrării de bază ………………………………………………………………...……
5. Zona de execuţie:
a) În carosabil
- lungimea ……………...lăţimea ………….…… suprafaţa afectată…………………….……..
- longitudinal, pe partea …………………………………………………………………...……
- transversal, în dreptul imobilelor ……………………………………………………………..
b) În trotuar
- lungimea …………..……...lăţimea …………….…… suprafaţa afectată………………...…..
- longitudinal, pe partea …………………………………………………...……………...…….
- transversal, în dreptul imobilelor ………………………………………………………….…
c)În zona verde………………………………..…… suprafaţa afectată………………………..
6.Perioada
solicitată
pentru
executarea
lucrărilor
este
din
data
de
…………………..….….până în data de ………………………………………………………
7. Responsabil de lucrare ( încadrare în termen, calitate, asigurarea siguranţei circulaţiei, etc )
a)Din partea beneficiarului ………………………………......................................................…
tel…………………………………....................................……………………………………..
b) Din partea executantului lucrărilor de construcţii şi/sau instalaţii ( care afectează sistemul
rutier, rigole, trotuare, zonele verzi, etc)…...……………………….……tel……………..…….
8.Alte date referitoare la lucrare .................................................................................................
………………………………………………………………………………………………...…
Refacerea zonei afectata de lucrari se va face astfel:
Carosabilul: pamant / balast compactat / piatra / beton / asfalt …………………………………
Trotuare: pamant / balast compactat / piatra / dale / beton / asfalt ……………………………..
Spatii verzi: pamant / iarba / flori / copaci / pomi fructiferi ……………………………………
NOTA:
1. Beneficiarul (prin executantul lucrarilor) raspunde de refacerea eventualelor retele subterane
pe care le deterioreaza in timpul executiei lucrarilor.
2. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza conform Regulamentului privind
lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al orasului
Magurele, județul Ilfov, dupa cum urmeaza:

Fișa tehnologică privind refacerea sistemului rutier rigid (beton)
Tăierea cu mașina cu disc diamantat pe conturul suprafeței afectate (forma regulată)
Spargere beton cu utilaje specializate ( picon )
Efectuarea săpăturii și evacuarea imediată a moluzului și pământului rezultat ;
Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o înaltime de până la 20cm deasupra
rețelei montate ( după remedierea defecțiunii)
Așezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10-15 cm) până când se ajunge la un grad de
compactare apropiat cu al pereților șanțului ; Stratul de balast compactat va avea grosimea variabilă până la 22 cm
față de cota existentă a carosabilului;
Execuție strat nisip în grosime de min. 2cm și așternerea hârtiei Kraft;
Execuție îmbrăcăminte din beton de ciment rutier BCR 4,5 în grosime de min. 20 cm.
Colmatare rosturi cu mastic bituminos
Fișa tehnologică privind refacerea sistemului rutier nerigid ( asfalt )
Tăierea cu mașina cu disc diamantat pe conturul suprafeței afectate (forma regulată)
Spargere asfalt cu utilaje specializate ( picon )
Efectuarea săpăturii și evacuarea imediată a moluzului și pământului rezultat ;
Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o înălțime de până la 20 cm deasupra
rețelei montate ( după remedierea defecțiunii)
Așezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10-15 cm) până când se ajunge la un grad de
compactare apropiat cu al pereților șanțului ; Stratul de balast compactat va avea grosimea variabilă până la 18 cm
față de cota existentă a carosabilului;
Execuție strat de bază din mixtură asfaltică în grosime de 10 cm;
Execuție strat de legatură din binder de criblura BAD 31 în grosime de 4 cm;
Imbrăcăminte din beton asfaltic BA 16 în grosime de 4 cm
Fișa tehnologică privind refacerea sistemului rutier nerigid cu mixtura stocabilă
Tăierea cu mașina cu disc diamantat pe conturul suprafeței afectate (forma regulată)
Spargere asfalt/beton cu utilaje specializate ( picon )
Efectuarea săpăturii și evacuarea imediată a moluzului și pământului rezultat ;
Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o înălțime de până la 20 cm deasupra
rețelei montate ( după remedierea defecțiunii)
Așezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10-15 cm) până când se ajunge la un grad de
compactare apropiat cu al pereților șanțului ; Stratul de balast compactat va avea grosimea variabilă până la 24 cm
față de cota existentă a carosabilului;
Execuție strat din beton BCR 3,5 grosime de 20 cm;
Execuție strat de mixtură stocabilă tip (RRD) în grosime de 4 cm;

3. Spatiile verzi se vor reface in intregime
4. Marcajele rutiere se vor reface in totalitatea lor
5. Bordurile afectate vor fi refacute in mod corespunzator prin montarera acestora la loc sau
montarea unor borduri noi daca cele vechi au fost deteriorate.
ANEXEZ prezentei cereri, următorele documente in copie:
Certificat de Urbanism nr.................din...............................
emoriu tehnic capitolul cu partea de refacere din proiectul tehnic.
Plan de incadrare in zona pe care să fie marcată zona afectată;
Plan de situație întocmit la o scară convenabilă, astfel încât să poată fi identificată corect suprafața domeniului
public și privat afectată, astfel se va preciza lungimea și lațimea săpăturii pentru realizarea lucrărilor tehnicoedilitare, precum și suprafața adiacentă în vederea refacerii sistemului rutier
Profil transversal al branșamentului din care să rezulte adâncimea la care se va executa săpătura pentru
realizarea rețelelor de utilități;
Contractul pentru refacere sau după caz lista personalului specializat în refacerea drumului şi a utilajelor
implicate la refacerea sistemului rutier, carosabil, trotuar, zona verde;
Graficul de execuție atât pentru realizarea lucrării cât și pentru refacerea străzii.
Dovada achitării taxei de ocupare temporară a domeniului public;
Dovada constituirii fondului de garanție de bună execuție;
Datele de contact ale responsabilului lucrării de refacere;
Dovada achitării taxelor stabilite prin prezentul Regulament;
BI/CI – Beneficiar al Autorizaţiei de construire; BI/CI – Responsabil lucrare/ personal specializat;
Certificat unic de înregistrare (societate);

BENEFICIAR,
Numele si Prenumele………………...
Semnatura ………………..

CONSTRUCTOR,
Numele si Prenumele………………….
Semnatura………………….

NOTĂ: Cererea se depune pentru fiecare lucrare în parte şi face parte din documentaţia necesară eliberării unui
acord de săpătură.

Anexa nr.10 la HCL nr. 7/31.01.2018
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR
privind ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INIŢIALA
Nr. ................. din .....................
Privind lucrarea
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
executată în baza Autorizaţiei de Construire nr. ...........................beneficiar …………………..
………………………. respectiv, în baza Avizului de sapatura nr ………. Din data de
……………… si a Acordului de Săpătură nr…………. din data de ……………………a
lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public / privat al orasului
Magurele.
Lucrarea a fost executată în oras Magurele, strada…………………..nr…..…… de către
…………………………………………………………………………………………………...
În prezenţa :
1........................................................................................... în calitate de beneficiar al
Acordului de executie a lucrarilor aferente reţelelor tehnico-edilitare
2...........................................................................................în calitate de reprezentant al
Primăriei orasului Magurele
3...........................................................................................în calitate de reprezentant al
administratorului/proprietarului reţelei tehnico-edilitare aferente
Au mai participat la recepţie în calitate de invitaţi:
4..............................................................în calitate de reprezentant al executantului.
5..............................................................în calitate de reprezentant al proiectantului.
În urma verificării la amplasamentul lucrării, se constată urmatoarele:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
În urma celor constatate se propune:
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi ............................................... în ....... exemplare.
SEMNATARI:
1............................................ ……………………
2 ................................................ ………………..
3…………………………………………………
Invitaţi
1…..……..……………………………………..
2 ………….…………………………………….

