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HOTĂRÂREA nr. 190 
din 23.12.2004  

privind "Condiţiile de refacere a sistemului rutier şi pietonal 
de pe teritoriul oraşului Nădlac” 

 
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
23.12.2004,  
Având în vedere : 
- iniţiativa domnului ing. Şproch Sorin Ivan, consilier local exprimată prin expunerea 
de motive nr. 9855 din 25.10.2004; 
- Hotărârea Consiliului local nr. 167/26.10.2004 privind emiterea, în vederea iniţierii 
procedurii prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, a acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind 
„Condiţiile de refacere a sistemului rutier şi pietonal de pe teritoriul oraşului Nădlac„ 
- referatul compartimentului urbanism din cadrul primăriei nr.10028/2004 
- prevederile Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
- prevederile art. 38 (2), lit. f, lit. l din Legea administraţiei publice locale nr.  215/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
- prevederile Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare 
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică 
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică 
şi de disciplină 
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 
mediu şi turism, administraţia publică locală 
- Votul a 13 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 
Consiliului local un număr de 13 consilieri 
 În temeiul art. 38 lit. "f" şi "I", art. 46 şi art. 99 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Persoanele juridice care execută pe teritoriul localităţii Nădlac lucrări 
planificate sau de intervenţie la reţelele de utilităţi au obligaţia să refacă sistemul rutier 
şi pietonal afectat. 
Lucrările de refacere trebuie să corespundă cerinţelor Legii nr.10/1995 privind calitatea 
în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi a celorlalte acte normative în 
vigoare. 
 Art.2. Executarea lucrărilor planificate sau de intervenţie se va face în baza 
Autorizaţiei de Construire sau a Acordului de intervenţie emise de către Primăria 
oraşului Nădlac, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Lucrările de refacere a suprafeţelor afectate vor fi efectuate numai de către societăţi de 
construcţii agreate de către Consiliul local Nădlac. 
Perioada de garanţie a lucrărilor de refacere a zonelor afectate este de minim 2 ani. 
 Art.3. Începerea lucrărilor se considera a fi momentul în care emitentul 
autorizaţiei de construire (intervenţie) a fost înştiinţat de către constructor asupra datei 
începerii efective a lucrărilor. 
Pentru lucrările începute şi neanunţate, termenul de începere este considerat termenul 
de emitere al autorizaţiei de construire (intervenţie). 



 Art.4. Dacă zona de stradă afectată depăşeşte 30% din lăţimea acesteia sau a 
unei benzi de circulaţie, refacerea stratului de îmbrăcăminte (asfalt, beton, pavele etc.) 
se va efectua pe întreaga lăţime a străzii sau a benzii de circulaţie afectate, inclusiv la 
trotuare, dacă zona de stradă sau trotuar afectată depăşeşte 30% din lăţime, refacerea 
se va efectua pe întreaga lăţime a acestora. 
 Art.5. Persoanele juridice care execută lucrări planificate sau de intervenţie la 
reţelele de utilităţi publice au obligaţia de a evacua imediat din zona punctului de lucru 
deşeurile sau materialele rezultate în condiţiile impuse de normele de protecţie a 
mediului şi a normelor de salubrizare. 
 Art.6. Pe toata durata execuţiei lucrărilor, punctele de lucru vor fi împrejmuite şi 
semnalizate corespunzător atât ziua cât şi noaptea, conform reglementărilor în vigoare. 
 Art.7. Primăria oraşului Nădlac (prin compartimentele specializate), va 
supraveghea respectarea tehnologiilor de lucru de refacere a trotuarelor sau 
carosabilului, a normelor tehnice şi a calităţii materialelor utilizate şi vor recepţiona 
lucrările de refacere. 
Primăria oraşului Nădlac (prin compartimentele şi serviciile de specialitate) va constata 
şi sancţiona abaterile de la respectarea prezentei hotărâri. 
 Art.8. Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 20.000.000 la 25.000.000 lei. 
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta hotărâre se 
face de către Primarul oraşului Nădlac şi împuterniciţii acestuia. 
 Art.9. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 01.01.2005. 
 Art.10. Primarul oraşului Nădlac, Compartimentul Urbanism, Administraţia 
Domeniului Public şi Privat, deţinătorii de reţele, persoanele juridice care execută 
lucrări planificate sau de intervenţie la reţelele de utilităţi, vor aduce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 
 Art.11.Prezenta hotărâre se comunică: 

- primarului oraşului Nădlac 
- Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul 

primăriei 
- Compartimentului Urbanism din cadrul primăriei 
- Deţinătorilor de reţele, persoane juridice care execută lucrări 

planificate sau de intervenţie la reţelele de utilităţi 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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