ANUNT

In conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, se aduce la cunostinta publica proiectul de hotarare privind comunicarea
lucrarilor de interventii in regim de urgenta pe domeniul public sau privat al municipiului
Constanta.
Proiectul de hotarare poate fi consultat:
- la sediul primariei municipiului Constanta din bd. tomis nr. 51;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, incepand cu data de 29.12.2015 (cap.
Transparenta decizionala, subcapitolul Informare si consultare).
Proiectul de hotarare se poate obtine in format electronic, pe baza de cerere depusa la sediul
primariei municipiului Constanta, din bd. Tomis nr. 51.
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 se pot trimite propuneri, sugestii sau
opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice pana la
data de 15.01.2016.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise in scris:
- prin posta, la sediul Primariei municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51;
- prin fax, la nr. 0241/488189 sau 0241/488.195;
- prin email, la adresa primarie@primaria-constanta.ro.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 0241/488.121, persoane de contact: Viorica Curut
sau Daniela Ionescu.
Materialele transmise vor purta mentiunea: Recomandare la proiectul de hotarare privind
comunicarea lucrarilor de interventii in regim de urgenta pe domeniul public sau privat al
municipiului Constanta.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind comunicarea lucrărilor de intervenții în regim de urgență pe
domeniul public sau privat al municipiului Constanța
Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în sedinţa ordinară din data de
_______________________,
Luând în dezbatere expunerea de motive nr. __________________ prezentată
de domnul viceprimar Decebal Făgădău,
raportul de specialitate al Direcției
urbanism nr. _________________, raportul Comisiei nr. 5 pentru administrație
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților
cetățeanului,
În scopul îmbunătățirii serviciilor prestate în interesul cetățeanului și pentru a
răspunde nevoii de informare a acestuia,
Ținând cont de prevederile:
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1112/411/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în
vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea
drumului.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 16 și art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Prezenta hotărâre reglementează modalitatea de raportare a lucrărilor
de intervenție în regim de urgență pe domeniul public sau privat al municipiului
Constanța efectuate de/pentru prestatori care asigură următoarele utilități:
a) apă și canalizare;
b) energie termică;
c) energie electrică;
d) gaze naturale;
e) telefonie, internet și cablu TV;
f) administratorii de drumuri;
g) alte servicii de utilități publice și comunicații electronice.
Art. 2 - (1) Prestatorii de utilități comunică zilnic orice intervenție în regim de
urgență pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și transmit un

raport în formatul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotarâre la adresa de poștă
electronică avarii@primaria-constanta.ro;
(2) Cererea pentru autorizarea intervențiilor în regim de urgență pe domeniul public
sau privat al municipiului Constanța se depune in termen de cel mult 24 de ore de
la raportarea acestora în conformitate cu prevederile alin. (1).
(3) Informațiile din rapoartele zilnice sunt colectate, centralizate și înscrise într-un
registru electronic special de către Serviciul registratură, management documente
și dispecerat, și se transmit automat, prin intermediul sistemului informatic, către:
a) Direcția poliția locală pentru urmărirea și controlul lucrărilor de intervenție în
regim de urgență, conform competențelor stabilite prin lege și de regulamentul de
organizare și funcționare;
b) Direcția urbanism, Serviciul autorizatii în construcții pentru elaborarea
documentației de autorizare, conform competențelor stabilite prin lege și de
regulamentul de organizare și funcționare;
c) Serviciului informatizare, pentru publicarea pe pagina de web și de facebook a
Primăriei municipiului Constanța.
Art. 3 La intervențiile pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța
vor fi respectate prevederile legale privind presemnalizarea, semnalizarea și
echiparea corespunzătoare pe timp de zi și pe timp de noapte prin indicatoare,
marcaje și echipamente adecvate, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 4 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va
comunica prezenta hotărâre Direcției organizare și informatizare, Direcției poliția
Locală, Direcției urbanism, Direcției relații internaționale și organizare evenimente
în vederea aducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului
Constanţa, spre ştiință.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de ___ consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

CONSTANŢA
NR. _______ / _________________

Anexa nr. 1
la H.C.L .nr. _______/_________________
(Antetul institutiei)
Data: ____/______/__________

RAPORT ZILNIC
Nr.
crt.

Prestatorul
de utilități

Executant
lucrare de
bază

Executant
refacere
domeniu
public/privat

Adresa unde
se intervine

Suprafața
afectată de
lucrare (*)

Tipul
lucrării

Dată
începere
lucrare de
bază

Dată
finalizare
lucrare
de bază

Dată finalizare
refacere
domeniu
public/privat

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(*) se vor completa, corespunzător, suprafetele afectate (dupa caz, se va preciza si felul suprafetei: mixtură asfaltică, pavele, macadam, dale, beton,
pământ, piatră cubică etc) folosindu-se următoarea codificare: C = carosabil; T = trotuar; SV = spațiu verde

Date de contact persoana responsabilă (telefon,
e-mail)
Prestatorul de
utilitati
Executant lucrare de
bază
Executant refacere
domeniu public

Întocmit,
_______________________

Anexa nr. 2
la H.C.L .nr. _______/_________________

Presemnalizarea şi semnalizarea intervențiilor în regim de urgență pe
domeniul public sau privat al municipiului Constanța

1. Lucrările care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului vor fi
presemnalizate şi semnalizate prin indicatoare de circulaţie care să fie
conforme STAS 1848/1997.
Planul de închidere parţială sau totală a zonei va respecta prevederile Codului
Rutier în vigoare.
2. Executanţii de lucrări edilitare pe domeniul public sau privat al municipiului
au următoarele obligaţii:
- să înceapă lucrările numai după ce a luat măsuri pentru securitatea
pietonilor şi autovehiculelor în zona lucrărilor, folosind indicatoare
rutiere şi mijloace de semnalizare legale. Pentru lucrările care necesită
blocarea/îngreunarea circulaţiei rutiere, se va obţine avizul Poliţiei
Rutiere;
- să amenajeze culoare speciale pentru circulaţia pietonilor, în situaţia în
care lucrarea afectează trotuarul;
- să amenajeze, să instaleze, să completeze şi să întreţină permanent
mijloacele de semnalizare şi protecţie pe toată durata execuţiei lucrării;
- să asigure restabilirea circulaţiei prin eliberarea completă a platformei
drumului;
- după terminarea lucrărilor, să demonteze semnalizarea rutieră
temporară şi să refacă semnalizarea la forma iniţială sau, după caz, să
asigure semnalizarea adecvată noilor condiţii de circulaţie;
- să informeze participanţii la trafic, în cazul închiderii sau instituirii
restricţiei de circulaţie, prin presa scrisă, asupra condiţiilor de circulaţie
şi eventual despre trasee alternative recomandate;
- pentru sporirea securității rutiere, se pot stabili și aplica alte măsuri ce
se vor face în scris, sub condiția respectării prevederilor legale în
vigoare.
3. În vederea executării unor lucrări de urgenţă, prestatorul de utilitati trebuie
să fie dotat cu un minim de indicatoare rutiere ce pot fi folosite la devierea
circulaţiei sau marcarea defecţiunii, după cum urmează:
a. indicatoare rutiere
 drum îngust – 2 buc. dimensiune: latura de 700 mm



lucrări – 2 buc. dimensiune: latura de 700 mm



depăşirea autovehiculelor cu excepţia motocicletelor fără ataş,
interzisă - 2 buc. →dimensiune: diametru de 600 mm



limitare de viteză– 2 buc. → dimensiune: diametru de 600 mm

b. mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor:
 balize direcţionale 15+15 buc →dimensiune:200 x 800 mm cu
20 cm de la sol



con de dirijare – 30 buc → dimensiune: minim 500



cărucioare portsemnalizare sau panouri portsemnalizare – 2 buc
→ dimensiune: 2000 x 1600 mm

