
- A ROMANIA 

JUDETUL PRAHOV A 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ｂａ ｌ ｔｅｾｔｉ＠

HOTARARE 
pentru aprobarea Regulamentului privind Acordul administratorului drumului public local 

pentru rea/izarea lucriirilor de branfamente # racorduri executate pe domeniul public la 

infrastructura tehnico-edilitarii existent in zonii, # pentru intervenfie in regim de urgenfii in 

caz de avarie la refelele edilitare de pe raza comunei Biilfefti,judeful Prahova, precum fi 

taxa pentru emiterea acestuia 

A vand in vedere: 

Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 4006/18.02.2021; 

Expunerea de motive a Primarului comunei ｂ｡ｬｴ･ｾｴｩ Ｌ＠ inregistrata sub nr.4004/18.02.2021; 

Referatul nr. 3764/04.02.2021, intocmit de consilierul din cadrul Compartimentului 

urbanism; 

Prevederile: 

- articolul 129 alineatul (1) ｾｩ＠ alineatul (2) litera c), articolul 139 alineatul (1) ｾｩ＠ alineatul 

(3) litera e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile ｾｩ＠ modificarile 

ulterioare; 

- articolului 1 alin. (1 1
) , art. 11 alin.(7), litera d) si e) din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu m dificarile ｾｩ＠ completarile 

ulterioare; 

-Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumuri le pub lice, republicata, cu 

modificarile ｾｩ＠ completarile ulterioare; 

- Legea nr. 252/2019 pentru modificarea ｾｩ＠ completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvemului nt. 195/2002 privind circulatici pe drumurile publice; 

-art. 26 - 3Q ｾｩ＠ art. 46 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata cu 

modificarile ｾｩ＠ completarile ulterioare; 

- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categori1 functionale a drumurilor 

publice ｾｩ＠ a drumurilor de uti litate privata deschise circulatiei pub lice, republicata cu modificarile 

ｾｩ＠ completarile ulterioare; 

-Ordinului ministrului de inteme nr. 1112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind conditiile de inchidere a circulatiei ｾｩ＠ de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea 

executarii de lucrari in zona drumului public ｾｩ Ｏ ｳ｡ｵ＠ pentru protejarea drumului; 

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind amplasarea lucrari lor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile 

urbane ｾｩ＠ rurale; 

- art. 3, a art.8, alin.(l ), lit. g) si lit. i) din OG nr.21 /2002 privin gospodarirea localitatilor 

urbane ｾｩ＠ rurale, 

- art. 15-16 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor; 

- art.4 Iit.h), coroborate cu prevederile art. I 0 lit.b) din Regulamentul privind stabilirea unor 

masuri pentru gospodarirea localitatii ｾｩ＠ convietuirii sociale, a unor norme privind circulatia 

rutiera pe reteaua stradala a comunei , precum ｾｩ＠ constatarea faptelor ce costituie contraventii , 

aprobat prin HCL nr. 6 din 28.01.2019. 



Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baltesti; 

A vizul secretarului general al comunei ｂ｡ｬｴ･ｾｴｩ ［＠

In temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), art. 139 si art.196 alin.(1), 

lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ｾｩ＠ completarile 

ulterioare; 

Consiliul local al cornunei ｂ｡ｬｴ･ｾｴｩＬ＠ judetul Prahova, ｨｯｴ｡ｲ｡ｾｴ･Ｚ＠

Art.1 Se aproba Regulamentul privind Acordul administratorului drumului public local 

pentru realizarea lucrarilor de ｢ｲ｡ｮｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ ｾｩ＠ racorduri executate pe domeniul public la 

infrastructura tehnico-edilitara existent In zona, ｾｩ＠ pentru interventie In regim de urgenta In caz 

de avarie la retelele edilitare de pe raza comunei ｂ｡ｬｴ･ ｾ ｴｩ Ｌ＠ judetul Prahova, conform anexei nr. l 

la prezenta. 

Art.2 Se aproba taxa pentru Acord in valoare de 150 lei. 

Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la lndeplinire de catre primar prin compartimentul de 

specialitate ｾ ｩ＠ difuzata institutiilor ｾｩ＠ persoanelor interesate de catre secretarul general al comunei 

ｾｩ＠ se aduce la ｣ｵｮｯｾｴｩｮｴ｡＠ publica prin ｡ｦｩｾ｡ｲ･｡＠ la sediul primariei, precum ｾｩ＠ pe pagina de internet 

www.primariabaltesti.ro. 

NR.13 I 

BAL E TI, 26.02.2021 

Sedinta ordinara/ 

extraordinara 

ordinara 

Nr. 

consilieri 

In functie 

13 

CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR GENERAL 

POPESCU ｓｉｍ ｾ ａｄａｌｉｎａ＠

Nr.consilieri Nr. voturi Nr. voturi Nr. 

prezenti "pentru" "irnpotriva" abtineri 

12 11 1 
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