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REFERAT 
Privind lucrările tehnico-edilitare care se execută   

pe domeniul public 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 337/2003 au fost reglementate norme privind 
lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public, a căror nerespectare constituie 
contravenţii. 
 În urma aplicării acestei hotărâri au fost  constatate unele aspecte negative ale 
situaţiilor din teren, legate de lucrările tehnico-edilitare,  aspecte care nu puteau fi 
sancţionate întrucât nu erau cuprinse în normele stabilite. 
 Astfel hotărârea precizează faptul că toate lucrările tehnico-edilitare care afectează 
domeniul public se pot executa numai după obţinerea Permisului de Spargere eliberat de 
Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei. 
 Având în vedere faptul că au fost numeroase cazuri în care executanţi ai lucrărilor de 
investiţii au efectuat lucrările fără a mai ridica Permisul de Spargere, se impune obligarea 
acestora de a plăti acest act la depunerea documentaţiei depuse pentru obţinerea Permisului 
de Spargere. 
 Totodată, în scopul reducerii numărului de tentative de a executa lucrări fără Permis 
de Spargere, precum şi a celor care nu respectă condiţiile cuprinse în Permisul de Spargere şi 
în Procesul verbal de predare primire amplasament, se propune majorarea limitelor minime 
ale amenzilor aplicate pentru sancţionarea acestor nereguli. 
 În confomitate cu hotărârea mai sus menţionată, executantul de lucrări are obligaţia 
de a reface domeniul public afectat .  
 S-a constatat însă faptul că, în timp, pe perimetrul afectat de lucrarea tehnico-
edilitară, drumul refăcut are o comportare neuniformă faţă de sistemul rutier existent. Pentru 
ca cele două sisteme rutiere să conlucreze, se impune ca refacerea stratului de uzură să fie 
executată pe o suprafaţă extinsă faţă de cea delimitată de marginile săpăturii. 
 Având însă în vedere faptul că atât costul lucrărilor tehnico-edilitare cât şi al refacerii 
drumului sunt suportate de către beneficiarii lucrărilor, care pot fi şi persoane fizice, la 
aplicarea prevederii de mai sus, propunem ca în cazurile sociale temeinic justificate, 
suprafaţa refăcută să fie redusă astfel încât să fie respectate condiţiile minime de refacere a 
domeniului public. 
 Structura Primăriei Municipiului Timişoara a fost reorganizată, de la data adoptării 
Hotărârii de Consiliu nr. 337/2003, motiv pentru care se  impune modificarea denumirii 
direcţiei care răspunde de eliberarea actelor menţionate în Anexa 1, astfel că în loc de 
Direcţia Edilitară se va trece Direcţia de Drumuri şi Transporturi. 
 
 
 
 



 Astfel în baza Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, Legii 
nr. 50/1991 completată cu Legea 453/2001 privind autorizarea executării construcţiilor, 
Ordonanţei nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcţii şi Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi a celor 
prezentate anetrior, propunem spre aprobare Consiliului Local ”Normele privind lucrările 
tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public”. 
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PROIECT DE HOTARARE 

      Din data de__________________ 
Privind lucrările tehnico-edilitare care se execută   

pe domeniul public 
 

  Consiliul Local al Municipiului Timişoara 
Având în vedere referatul nr. SC2009 – 832 din 16.01.2009 intocmit de către Direcţia 

Drumuri şi Transporturi  din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; 
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite 

şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului  şi patrimoniu, Comisiei pentru 
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , regii autonome şi societăţi 
comerciale,  Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi 
probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, 
turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi 
unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; 

În baza Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată 
şi modificată; 

În baza prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 337 / 16.12.2003 pentru aprobarea Normelor 

privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public; 
In conformitate cu prevederile art.36, alin. 2 lit. (b) şi (c) din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publică locală republicată şi actualizată; 
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată şi 

actualizată;                            
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul 
public, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 
337/16.12.2003. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredinţează Direcţia Drumuri, 
Transporturi din cadrul   Primăriei Municipiului Timişoara 

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş 
- Primarului Municipiului Timişoara 
- Direcţiei Drumuri, Transporturi 
- Direcţiei Economice 
- Direcţiei Urbanism 
- Direcţiei Patrimoniu 
- Direcţiei Edilitare 
- Direcţiei Poliţia Comunitară 
- Direcţiei Dezvoltare 
- Direcţiei Comunicare 
- Direcţiei de Mediu 
- Serviciului Juridic  
- Biroului Control Intren şi Managementul Calităţii 
- Serviciului Centru de Informare pentru Cetăţeni 
- Mass-mediei locale 
 

Preşedinte de şedinţă,  
 Consilier 
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