
 
                                                                                                          

 H O T ~ R Â R E A  nr. 52 
 

privind:  aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului şi a avizului de execuţie a 
lucrărilor aferente reţelelor tehnico edilitare realizate pe  domeniul public al orasului 

Baile Olanesti 
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` 

din data de 30 iunie 2015, la care au participat un num`r de 11 consilieri locali din totalul de 
13 [n func\ie absen\i motiva\i fiind dna.consilier Dima Mureanu Maria Georgiana ]i dl 
consilier Baicu Georgel 

{n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001, 
republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost ales pre]edinte de ]edin\` dl 
Tra]c` Flavius Iulian. 

Luând [n considerare referatul de specialitate prin care dl ing Viorel Tatu din cadrul 
comp. tethnic,transport energetic propune aprobarea Regulamentului de eliberare a 
acordului şi a avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico edilitare realizate 
pe  domeniul public al orasului Baile Olanesti. 

Av@nd [n vedere: 
1.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale(republicată); 
2.Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi 
completările ulterioare; 
3. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu 
modificările şi completările ulterioare; 
4. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; 
5. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu 
modificările şi completările ulterioare; 
6. Legea  10/1995 privind Calitatea în construcţii cu modificările şi completările 
ulterioare; 
7.  Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii şi STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri “Îmbrăcăminţi 
bituminoase cilindrate executate la cald”; 
8.  REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 15 februarie 2005, normative pentru întreţinerea 
şi repararea străzilor, indicativ NE033-04(revizuire C270-1991); 
9. ORDIN nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane; 
10. STAS 10144/1-90- Străzi- Profiluri transversale-Prescripţii de proiectare; 
11. STAS 10144/3-91-Străzi-Elemente geometrice-Prescripţii de proiectare; 
12. STAS 10473/1-87-Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu 
ciment; 
13.  STAS 6400-84-Straturi de bază şi de fundaţie; 
14.  SR 7970-Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald ( AB1; 
AB2); 
15.  SR 174-1; SR 174-2 – Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald 
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1 
|in@nd cont de investi\iile ca se vor finaliza [n anul 2015 privind infrastructura rutier` 

]i cele privind apa ]i apa uzat` care au necesitat eforturi financiare deosebite ]i care 
presupun o mai mare aten\ie [n ceea ce prive]te p`strarea acestora pe o period` cat mai 
[ndelungat`. 

{n temeiul art.36 alin.2,lit”b”,alin.4 lit”e” ]i “ f” ]i art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 
privind administra\ia public` local`, republicat`, adopt` urm`toarea 

 
H O T ~ R ^ R E 

 
Art.1 - La data emiterii prezentei se aprob` Regulamentul de eliberare a acordului şi a 

avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico edilitare realizate pe  domeniul 
public al orasului Baile Olanesti,conform anexei la prezenta. 

Art.5 - Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri primarul 
ora]ului prin compartimentele de specialitate 

Prezenta hot`r@re va fi comunicat` primarului, compartimentelor de specialitate,se 
afi]eaz` pe site-ul institu\iei ]i Institu\iei Prefectului jude\ului V@lcea. 

 
      PRE}EDINTE DE }EDIN|~ 
             Tra]c` Flavius Iulian 

                                                                                 Contrasemneaz` 
SECRETAR, 

jr.Nicolae Gorgan 
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