
ANEXA NR.1 LA  NORMELE PRIVIND  LUCRARILE  TEHNICO- EDILITARE CARE SE EXECUTA PE 
DOMENIUL PUBLIC 

         România                                               
            Primaria Timisoara      
            Directia Edilitara 
            Nr............................  
    Catre,........................................ 
     

PERMIS DE SPARGERE NR. .............. 
privind executarea lucrarilor edilitare subterane 

 
 La cererea dvs. nr......................... din data.................... prin care solicitati permisul de spargere pentru 
executarea lucrarii:......................... la adresa......................... nr..................., va facem cunoscut ca avizam 
executarea lucrarii în urmatoarele conditii: 
• Se vor respecta conditiile impuse de avizele de principiu emise de catre Primarie la întocmirea 

documentatiei. 
• În perioada executarii lucrarilor în zona strazilor se vor lua masuri de semnalizare corespunzatoare si 

asigurare a sigurantei circulatiei rutiere conform normativelor în vigoare. 
• Beneficiarul permisului ramâne raspunzator de calitatea lucrarilor pe care le-a executat, având obligatia 

de a reface lucrarile ce se dovedesc necorespunzatoare. Comportarea în timp a carosabilului refacut va fi 
identica cu a sistemului rutier adiacent,  

• Zonele afectate vor fi preluate pe baza de PROCES -VERBAL ( conform Anexei nr.1 la prezentul Permis 
de spargere) de la PRIMARIE si vor fi predate la terminarea lucrarilor de refacere. 

• La terminarea lucrarii beneficiarul are obligatia de a anunta PRIMARIA MUNICIPIULUI 
TIMISOARA. 

• La executarea lucrarilor de spargere se vor folosi numai masini speciale de taiat beton si asfalt, echipate 
cu disc, care sa nu afecteze structura de rezistenta a sistemului rutier. 

• Beneficiarul prezentului permis are obligativitatea ca la finalizarea lucrarilor, cel târziu la data expirarii 
prezentului permis sa predea amplasamentul , pe baza de proces verbal, catre societatea comerciala care 
executa lucrarea de refacere. Procesul verbal va fi transmis în aceiasi  zi catre Serviciul de specialitate din 
cadrul Directiei Edilitare a Primariei Municipiului Timisoara la numarul de fax: 0256/ 201526. 

•  Societatea comerciala care executa lucrarile de refacere a carosabilului are obligativitatea de a anunta  în 
termen de 24 ore finalizarea lucrarilor efectuate, catre Serviciul de specialitate din cadrul Directiei 
Edilitare a Primariei Municipiului Timisoara la numarul de fax: 0256/ 201526. 

• Alte conditii pe care trebuie sa le respecte beneficiarul permisului 
 -Lucrarea este sub incidenta Legii nr.50/1991 (republicata) si a HCL nr. 349/ 2002. 
 -Se va asigura continuitatea circulatiei pietonilor prin podete provizorii. 
 -Refacerea se va executa de catre constructor. 
 
 
Prezentul permis este valabil de la data de:........... pâna la data de...................., când lucrarea va fi terminata. 
 
 VICEPRIMAR    SEF SERVICIU     SEF 
BIROU 
 
Am primit permisul de spargere si am luat la cunostiinta de continutul sau. 
 
BENEFICIARUL LUCRARII:     CONSTRUCTOR: 
 
Termen de prelungire a permisului:- 
 


