
ANEXA NR.1  
LA  NORMELE PRIVIND LUCRARILE 

 TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTA PE DOMENIUL PUBLIC 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
CONSILIUL LOCAL 
DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI 
Nr. cerere TH…………./……………… 
 

Către 
………………………………… 

 
PERMIS DE SPARGERE NR.  ……………… 
privind executarea lucrărilor edilitare-subterane 

 
  La cererea dvs. nr. TH……………… din data ……………… prin care solicitaţi 
permisul de spargere pentru executarea lucrării: …………… la adresa str……….   nr. …… vă 
facem cunoscut că avizăm executarea lucrării în următoarele condiţii:  

 Se vor respecta condiţiile impuse de avizele de principiu emise de către Primărie la 
întocmirea documentaţiei. 

 În perioada executării lucrărilor în zona străzilor se vor lua măsuri de semnalizare 
corespunzătoare şi asigurare a siguranţei circulaţiei rutiere conform normativelor în 
vigoare. 

 Beneficiarul permisului rămâne răspunzător de calitatea lucrărilor pe care  
le-a executat, având obligaţia de a reface lucrările ce se dovedesc necorespunzătoare. 
Comportarea în timp a carosabilului refăcut ca fi identică cu a sistemului rutier adiacent, 

 Zonele afectate vor fi preluate pe bază de Proces verbal de la PRIMĂRIE şi vor fi 
predate la terminarea lucrărilor de refacere. 

 La terminarea lucrării beneficiarul are obligaţia de a anunţa PRIMĂRIA Municipiului 
Timişoara. 

 La executarea lucrărilor de spargere se vor folosi numai maşini speciale  
de tăiat beton şi asfalt, echipate cu disc, care să nu afecteze structura de rezistenţă a sistemului 
rutier. 

 Beneficiarul prezentului permis are obligativitatea ca la finalizarea lucrărilor, cel târziu 
la data expirării prezentului permis să predea amplasamentul, pe bază de proces verbal, 
către societatea comercială care execută lucrarea de refacere. Procesul verbal va fi 
transmis în acceaşi zi către Seviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Drumuri şi 
Transporturi a Primăriei Municipiului Timişoara la numărul de fax: 0256/201526. 

 Societatea comercială care execută lucrările de refacere a carosabilului are 
obligativitatea dea anunţa în termen de 24 ore finalizarea lucrărilor efectuate, către 
Seviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Drumuri şi Transporturi a Primăriei 
Municipiului Timişoara la numărul de fax: 0256/201526. 

 Alte condiţii pe care trebuie să le respecte beneficiarul permisului:    
-Lucrarea este sub incidenţa Legii 50 / 91 (republicată)  



     
 
Prezentul permis este valabil de la data de: …………. pînă la data de ……… când  
lucrarea va fi terminată. 
 
ŞEF SERVICIU:   ŞEF BIROU, 
 
 
Am primit permisul de spargere şi am luat la cunoştinţă de conţinutul său.   
 
BENEFICIARUL LUCRĂRII:  CONSTRUCTOR:  
 
Termen de prelungire a permisului:  -  
 
 
 
 

DIRECTOR DIRECŢIA DRUMURI, TRANSPORTURI 
                                                          Ing. Culiţă CHIŞ 
 
 
 
ŞEF SERVICIU DRUMURI, PODURI ŞEF BIROU INFRASTRUCTURĂ TRANSPORT 
       Ing. Ioan GANCIOV                Ing. Vasile OLAR 

 
 

                                                                                                     Consilier,  
                                                                                     Ing. Szabo Georgeta 
 


