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HOTARAREA NR.40
din 21 maftie 2018
privind aprobarea realizirii unei relele subterane de comunicalii electronice
in
extravilanul Oragului Chigineu-Cri9, pe terenul proprietatea oragului
Consiliul Local al Oragului Chigineu Cri9, intrunit in gedin!6 ordinard, in data de
21.03.2019
Av6nd in vedere:
Iniliativa Primarului Oragului Chigineu-Crig, dl. ec. Burdan Gheorghe, manifestati
prin Expunerea de motive nr.27741L4.03.2018;
Referatul nr.LB4B|27.02.20IB al d-lui Brdndag DEnu!, referent - tehnician construcror
in cadrul Serviciului Urbanism, Amenjarea Teritoriuiui, Achizilii publice Investilii
5i
-

-

-

Primdria Oragului Chigineu-Cri9;
Solicitarea S.C' RCS & RDS S.A. privind emiterea acordului Consiliului Local al
Oragului Chigineu-Cri9 pentru realizarea unei relele subterane de comunicalii
electronice in extravilanul Oragului Chigineu-Crig, pe terenul proprietatea oragului
prevederile Legii nr.7lL996 privind cadastrul
9i publicitatea'imobiliarS,repubiicatd gi

actualizatS;

prevederile art.36 alin.2 lit.(c) precum gi pe cele ale alin.5 lit.(b) din Legea
nr.2L512001 privind administrafia publicd localS, republicati cu modificdrile gi
,
completdrile ulterioa re
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din domeniul amenajarea teritoriului,

urbanism, realizarea lucrbrilor publice, proteclia mediului,
monumentelor istorice gi arhitecturS pe 16ngd Consiliul Local

-

Crig;

al

conservarea
Oragului Chigineu-

t4 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali in funclie, la gedin!5 fiind prezenti

14 consilieri locali

in temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu aft. 115 alin. (1) lit,
din Legea 21512001
Administraliei publice locale, republicatd, cu modificdrile si completSrile ulterioare

b

a

HOrAnAgrE
Aft'1'

Se aprobS executarea lucrdrii "Realizare relea subterand de comunicalii electronice',,
cu condilia expresd a respectbrii prevederilor aft. 2 al prezentei hotdrdri sub sancliunea
9i
retragerii acordului pentru nerespectarea acestora.

Att' 2'

Acordul proprietarului terenului, Oragul Chigineu-Cri9, pentru "Realizare relea
subterani de comunicalii electronice", pe terenul proprietatea publicd a oragului se emite
cu condilia respect5rii de cdtre proiectant 9i executant a prevederilor Ceftificatului de
Urbanism 9i ale Autorizaliei de construire, ale tuturor prevedeiilor legale in vigoare,

pr..*

p urmdtoarelor condilii :
1.In situafiile in care se impune restriclionarea circulaliei rutiere, solicitantul Avizului de
executie a lucrdrilor aferente relelelor tehnico-edilitare, are obligalia de a solicita avizul
9i

Serviciului Poliiiei Rutiere, conform reglement5rilor legale in vigoare.
2. Avizul de executie a lucrbrilor aferente relelelor tehnico-edilitare se
!ine la locul unde se
executd lucrarea gi se va prezenta agenlilor care vor verifica aceste lucr5ri.

3. Materialul care va fi utilizat pentru umpluturi va fi depozitat Tn asa fel Tnc€it s6 nu
ingreuneze circulalia pietonilor sau a autovehiculelor
9i scurgerea apelor pluviale.
4. Conductele vor fi acoperite cu respectarea condiliilor imfiuse atdt prin proiect cdt gi prin
Avizul de executie a lucrdrilor aferente relelelor tehnico-edilitare, restul'de umpluturS, in
functie de ad6ncimea gropii, se va executa din balast in straturi de 15 20 de cm,
compactate succesiv cu placa vibrocompactoare.
5. Materialul rezultat din sdpdturi nu se va folosi pentru umpluturi, acesta va
incdrcat
direct in mijloace de. transporL gi transportat la Depozitul Ecologic de degeuri autorizat,
depozitarea acestuia in zona aferentb rucrdrilor flind interzisd.
6. La traversbri de strbzi, pentru umpluturi se va utiliza numai balast. Traversdrile se vor
executa in doub etape, asigurdndu-se buna desfbgurare a circulaliei.
7. Refacerea straturilor supott pentru asfalt se vor realiza dupb cum urmeazi:
carosabil cu strat de uzurS din asfalt: Refacerea stratului de asfalt
B, Spatiile verzi se vor reface in intregime, cu iarbb sau gard viu dup5 caz, p5mantul va fi
bine compactat, Bolovanii rezultali din sip5turi se vor transpofta la Depozitul Ecologic de
degeuri autorizat.
9. Bordurile afectate vor fi refacute in mod corespunzitor prin montarea acestora la loc sau
montarea unor borduri noi dac5 cele vechi au fost deteriorate.
10. Marcajele rutiere deteriorate vor fi refdcute.
11. In zona lucrSrilor se vor p6stra in starea iniliald semnele geodezice,in caz contrar se
vor reface prin grija beneficiarului lucrdrii.
12' Titularul avizului rdspunde de refacerea eventualelor relele subterane care pot fi
deteriorate in timpul execufiei, corerat cu avizele de coexistenli.
13. La terminarea lucririlor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea lor inilia15.
14. Este interzis5 inceperea lucrdrilor fdr5 a fi montate indicatoare de dirijare a ciiculaliei
conform planului anexat la cererea de solicitare a avizului de execulie a lucrbrilor de
interventii.
15. Este obligatorie semnalizarea pe timp de noapte a zonei de lucru astfel incdt sb fie
vizibil de la cel putin 150 m.
16, Toate lucrdrile vor fi semnalizate conform legislatiei gi normelor in vigoare, prin grija
beneficiarului avizului.

-

fi

L7. Muncitorii care executd lucrarea vor pufta obligatoriu veste reflectorizante, vor fi
instruiti privind N.T.S.M. si P.S.L prin grija executantului, acesta fiind responsabil in cazul
oricbror evenimente privind execulia lucr5rii.
18. La terminarea lucr5rilor, zona se redd circulaliei la starea inifial5, dupd ce a fost
curatatd gi spblatb cu utilaj specializat, dacd este cazul.
Art, 3. Prezenta hotdrdre se comunicd:
- Institutiei Prefectului -Judetul Arad;
- Primarului Oragului Chigineu-Cris;
- Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achizilii Publice 9i Investilii, primdria
Oragului Chigineu-Cri9;
- S.C. RCS & RDS S.A,
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