
ANEXA NR.2 LA NORMELE  PRIVIND LUCRARILE TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTA PE     
DOMENIUL PUBLIC 

        România                                                                            
            Primaria Timisoara      
           Directia Edilitara 
            Nr.............................. 
                PERMIS DE INTERVENTIE 
    Catre, ........................................ 
      
 Urmare a adresei dvs. nr....................din data.................., va acordam permis de interventie pe 
domeniul public, necesar executarii urmatoarelor lucrari: interventie la reteaua de............................ 
 Termen de finalizare:.............................. 
 Termen de prelungire:............................... 
 Zona de valabilitate: ...................................... 
Suprafata de trotuar afectata: ..... metri patrati. Tipul trotuarului :......................... 
Suprafata de carosabil afectat: ..... metri patrati. Tipul carosabilului :......................... 
Suprafata de zona verde afectata:..... metri patrati.  
 Prezentul permis este valabil cu respectarea urmatoarelor conditii: 
a) pe arterele centrale si cele intens circulate, lucrarile sus mentionate se vor executa numai cu avizul 
Serviciului Circulatie din cadrul Politiei Rutiere. 
b) beneficiarul prezentului permis este obligat sa comunice interventia si la SC Distrigaz Nord Timisoara 
situata pe str. Independentei nr. 26-28, telefon 466147 în vederea depistarii eventualelor scapari de gaze ce pot 
sa apara în timpul executarii lucrarilor. 
c) punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzator, atât ziua cât si noaptea, în scopul evitarii accidentelor. 
d) lucrarile de spargere se vor executa dupa o forma geometrica cu muchiile vii. 
e) 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. 
f) daca pe parcursul executiei lucrarilor se vor întâlni instalatii edilitare subterane acestea vor fi protejate si 
va fi anuntat Serviciul Tehnic al administratorilor de retele. 
g) deseurile sau materialele rezultate din spartura vor fi evacuate în totalitate în locurile special amenajate 
pentru acest scop. 
h) lazile cu scule, alte mijloace de lucru sau materiale , vor fi depozitate ordonat pe trotuar, astfel încât sa nu 
stânjeneasca circulatia pietonala. 
i) la punctul de lucru va exista un panou cu numele firmei care executa lucrarea specificându-se toate datele 
referitoare la lucrare, conform HCL nr. 349/2002. 
j) pavajele desfacute pentru reparatii vor fi refacute în cursul aceleiasi zile, nelasându-se peste noapte lucrari 
neterminate care pot provoca accidente. 
k) prezentul permis se va pastra la pnctul de lucru pentru a fi prezentat la cererea organelor de control ale 
Primariei Municipiului Timisoara. 
l) beneficiarul prezentului permis are obligativitatea de a anunta încheierea lucrarii în termen de 48 ore sau 
neîncadrarea în termen la Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Edilitare pentru a fi luat în evidenta. 
m) 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. 
n) 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. 
 
Am primit PERMISUL DE INTERVENTIE si am luat la cunostiinta continutul 
sau................................................. 
 
 VICEPRIMAR     SEF BIROU 

 
 


