
 

 

 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 32/2021 
privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Autorizației administratorului drumului și a Avizului 

de intervenție în regim de urgență , pentru lucrările de racorduri și branșament la rețelele publice , 
realizate pe proprietățile aparținând domeniului public al Municipiului Târgu Secuiesc și care afectează 

structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, 
trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi 

 
            Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
           Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al Primarului municipiului Târgu Secuiesc 
privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Autorizației administratorului drumului și a Avizului de 
intervenție în regim de urgență pentru lucrările de racorduri și branșament la rețelele publice , realizate pe 
proprietățile aparținând domeniului public al Municipiului Târgu Secuiesc și care afectează structura căilor de 
comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de 
sport precum și spațiilor verzi, 
          Având în vedere: 

 - prevederile art.11 alin.(7) lit.e a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 
coroborat , așa cum a fost modificată prin Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii 
nr.50/1991 și prin Legea nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii;                     

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 180/2002 cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.7 a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d.,  coroborat cu art. 129 alin. (7) lit. g, i, și j, art. 139 alin. (1) și art. 196 
alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și compeltările ulterioare:                      

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. –  Se aprobă Regulamentul de eliberare a Autorizației administratorului drumului și a Avizului 
de intervenție în regim de urgență (pentru eliminare avarii) , pentru lucrările de racorduri și branșament la 
rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu, realizate 
pe proprietățile aparținând domeniului public al Municipiului Târgu Secuiesc și care afectează structura căilor 
de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de 
sport precum și spațiilor verzi, prevăzut în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă modelul cererii tip pentru emiterea Autorizației administratorului drumului, prevăzut 
în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3.- Se aprobă modelul cererii tip pentru emiterea Avizului de intervenție în regim de urgență 
(pentru eliminare avarii) din cadrul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, prevăzut în Anexa nr. 3 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art. 4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Târgu 
Secuiesc, precum și Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului. 
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