CONSILIUL LOCAL BOZIORU

24/2022

ROMÂNIA
__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU___________

PROIECT
privind aprobarea Regulamentul de eliberare a avizului
-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului public
care

<<

>>;
:

Referatul de aprobare al Primarului comunei Bozioru înregistrat la
nr.1949/15.06.2022, p
Regulamentul de
-edilitare, realizate
;
raportul
compartimentului
de
specialitate,
înregistrat
la
nr.1.950/15.06.2022;
avizele cu caracter consultativ al comisiilor
Consiliului Local
Bozioru;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- Codul civil, republicat;
- Legea nr. 93/2016 pentru modificarea art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr.
195/2002 privind siguran a circula iei pe infrastructura rutier ;
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
,
Art. 1. afere

face parte

-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului
conform Anexei care

Art.2.
Agricol,
Cadastru, Urbanism vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
Art.3. -

Primarului comunei Bozioru

BOZIORU
Nr.24/15.06.2022

PRIMAR:
GRIGORE Valentin

AVIZAT,
SECRETAR
OPREA Mirela

Instit

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL BOZIORU
website: www.comunabozioru.ro
e-mail: primariabozioru@yahoo.com
tel: 0238/708036, fax: 0238/750333

Nr.1.949/15.06.2022

La

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Regulamentul
-edilitare, realizate

Domnilor consilieri,
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- Codul civil, republicat;
- Legea nr. 93/2016 pentru modificarea art. 33 alin. (2) din O.U.G.
nr. 195/2002 privind siguran a circula iei pe infrastructura rutier
Domeniu de aplicare
Prezentul regulament se aplic lucr rilor de investi ii, repara ii i
interven ii executate pe domeniul public sau privat al comunei Bozioru
de c tre persoane fizice, persoane juridice,
Pentru gestionarea interven iilor de tip lucr ri planificate, se va
proceda dup cum urmeaz :
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind
i
disciplin în construc ii are obliga ia de a emite autoriza iile de scoatere
temporar
din folosin
a domeniului public
i/sau privat,
compartimentul urbanism i disciplin în construc ii va transmite c tre
primarul comunei Bozioru i Postul Poli ie Bozioru lista cu interven iile
de tip lucr ri planificate autorizate;
Postul Poli ie Bozioru are obliga ia de a consulta lista cu
interven iile în domeniul public i privat al comunei Bozioru, în scopul

planific rii activit ii de control si a respect rii termenelor de execu ie a
lucr rilor;

administratorul site, responsabil cu publicarea informa iilor pe
pagina
de
web
oficiala
a
Prim riei
comunei
Bozioru
www.comunabozioru.ro, are obliga ia de a consulta lista cu interven iile
de tip lucr ri planificate în domeniul public i privat al comunei
Bozioru, în scopul public rii acestora;
Regulamentul de
drumurilo

-edilitare, realizate

conform anexei.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de
Consiliului Local Bozioru.

PRIMAR,
GRIGORE Valentin

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL BOZIORU
website: www.comunabozioru.ro
e-mail: primariabozioru@yahoo.com
tel: 0238/708036, fax: 0238/750333

Nr.1.950/15.06.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Regulamentul
-edilitare, realizate

1.Cadrul legal

normative:
administrativ
-Codul civil, republicat -Legea nr. 93/2016 pentru modificarea art.
33 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002 privind siguran a circula iei pe
infrastructura rutier ;
2. Domeniu de aplicare
Prezentul regulament se aplic lucr rilor de investi ii, repara ii i
interven ii executate pe domeniul public sau privat al comunei Bozioru
de c
Pentru gestionarea interven iilor de tip lucr ri planificate, se va
proceda dup cum urmeaz :
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind
i
disciplin în construc ii are obliga ia de a emite autoriza iile de scoatere
temporar
din folosin
a domeniului public
i/sau privat,
compartimentul urbanism i disciplin în construc ii va transmite c tre
primarul comunei Bozioru i Postul Poli ie Bozioru lista cu interven iile
de tip lucr ri planificate autorizate;

Postul Poli ie Bozioru are obliga ia de a consulta lista cu
interven iile în domeniul public i privat al comunei Bozioru, în scopul
planific rii activit ii de control si a respect rii termenelor de execu ie a
lucr rilor;

administratorul site, responsabil cu publicarea informa iilor pe
pagina
de
web
oficiala
a
Prim riei
comunei
Bozioru
www.comunabozioru.ro, are obliga ia de a consulta lista cu interven iile
de tip lucr ri planificate în domeniul public i privat al comunei Bozioru,
în scopul public rii acestora;
ie în domeniu public (remediere avarie re ea
tehnico-edilitar / realizare extindere re ea tehnico-edilitar
i/sau
bran ament/racord) s se fac în baza i cu respectarea urm toarelor
documente:
-Autoriza iei de interven ie in domeniul public (A.I.D.P. Anexa
nr.4) eliberat de Prim ria Comunei Bozioru
Compartiment Agricol,
Cadastru, Urbanism;
- Aviz tehnic de spargere (Anexa nr.5) de la constructorasfaltat, trotuar betonat/pavat) i responsabil cu asigurarea garan iei;
- Punct de vedere înso
privind atât interven ia asupra infrastructurii cât i refacerea acesteia;
-Acord de principiu (Anexa nr.6) emis de c tre administratorul
drumurilor - primarul comunei;
- Contract de supraveghere a lucr rilor de interven ie în domeniul
public (remediere avarie re ea tehnico-edilitar /realizare extindere re ea
tehnico-edilitar
i/sau bran ament/racord) încheiat între constructorresponsabilul de proiect i executantul lucr rii ce se autorizeaz în
vederea remedierii avariei;
- Dovada constituirii unei garan ii de bun execu ie în favoarea
constructoruluiresponsabilul de proiect i executantul lucr rilor ce se
autorizeaz în vederea remedierii avariei i care aduce la forma ini ial
trama stradal din zona afectat ; constructorulresponsabilul de proiect
poate exe
ie în cazul în care lucr rile executate nu
corespund condi iilor impuse prin autoriza ia de construire, în vederea
remedierii deficien elor;
Regulamentul de eliberare a
-edilitare, realizate pe proprietatea
.
,

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL BOZIORU
COMISIA NR.1 pentru programe de dezvoltare economico-

-

,
Nr.2.155/05.07.2022

AVIZ
Regulamentul
-edilitare, realizate pe proprietatea
structura

În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019
respectiv al
Bozioru, comisia nr.1, pentru - programe de dezvoltare economico-

-a întrunit

a Consiliului Local al Comunei

Bozioru din data de 06.07.2022
local

Art.1 (1)
favorabil /nefavorabil proiectul de hot âre a consiliului
nr.24/15.06.2022, privind aprobarea Regulamentul de eliberare a avizuluide
-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului

trotuarelor, aleilo
amendamente.
(2)
voturi ,,pentru __-

__-

Art.2
recomandat, secretarului general al comunei Bozioru.

public al comunei

avizarea proiectul

de

isiei, în termenul

MO

Secretar,
FILIPOIU VALERIAN_____________________

Membru,
MOROGAN GHEORGHE________________

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL BOZIORU
COMISIA NR.2
Nr.2.156/05.07.2022

AVIZ
Regulamentul
-edilitare, realizate pe proprietatea
domeniului pub
În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019
Bozioru,

al

comisia nr.2, pentrua Consiliului Local al Comunei Bozioru din data de 06.07.2022

Art.1
(1)
favorabil /nefavorabil
consiliului local nr.24/15.06.2022, privind aprobarea Regulamentul de eliberare a
-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului

(2)
voturi ,,pentru

__-___vo

__-

Art.2
recomandat, secretarului general al comunei Bozioru.

-ION_________________

Secretar,
UISA______________

Membru,
TARU MARIAN_____________

public al

avizarea proiectul

de

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL BOZIORU
COMISIA NR.3
Nr.2.157/05.07.2022

AVIZ
Regulamentul
-edilitare, realizate pe proprietatea

În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019
preve
Bozioru, comisia nr.3, pentrua Consiliului Local al Comunei Bozioru din data de 06.07.2022,
Art.1 (1)
favorabil /nefavorabil
consiliului local nr.24/15.06.2022, privind aprobarea Regulamentul de eliberare a
-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului

public al

,
(2)
voturi ,,pentru __-

__-

, avizarea proiectul

Art.2
recomandat, secretarului general al comunei Bozioru.

JIPA LUCIA_______________

Secretar,
-NICOLETA______________

Membru,
BUDUIANU MARIAN____________

2
de

comisiei, în termenul

