
DOCUMENTE SOTICITATE

pentru exercitarea dreptului de acces in zona de drum de lnteres judel,ean

Dosarul deous de solicitant trebuie sa cuorindd :

1. Cerere tip (completate conform Certificatului de urbanism) (in original)

2. Certiflcat de urbanlsm, valabil, eliberat de organele competente pentru lucririle solicitate in

cerere (in copie)

3. Extras dln proiectul pentru autorirarea/desfiintarea executlrll lucrlrllor (in original sau in

copie conform cu originalul) care va cuprinde:

a. Memoriu tehnlc de prerentare a lucririi, din care sd rezulte:

- Pozitia kilometricd 9i metrici a amplasamentului in cadrul drumului de interes iudelean, ale

inceputului 9i sfarsitului traseului cablului/conductei, ale subtraversirilor $i/sau traversSrilor drumului de

interes judetean;

- Amplasarrentul instalatiei-distan;e fa;d de axul drumului de interes judetean;

- Durata de executie a lucrdrilor;
- Descrierera sumari a a modului de amplasare a instalaliei (referire la modul de executie a

ganlului in care va fi amplasati, pozilionarea stalpilor, depozitarea pimdntului rezultat in Jrma sAp5turii,

a utilajelor, materialelor, uneltelor, execulia subtravers:rii prin forare orizontalA/traversSrii drumului de

interes judetean, asigurarea circulatiei pietonale in timpul lucrdrilot, etc.);

- Asigurarea modului de refacere a zonelor afectate de lucrdri;

- Modul de semnalizare a lucrdrilor conform STAS 1848/1,2,3/2011;

b. Plan de incadrare in zonl, la o scarl convenabil5 (1: 20001;

c. Plan de situafie scara 1:500, care sd cuprindS:

- traseul instalalieiin zona drumuluicu specificarea distanlei fate de drumul de interes

judelean;

- pozitia kilometrid ti metrici a instalatiei in cadrul drumului de interes judelean, ale

inceputului 9i sfSrgitulrri traseului instalatiei, ale subtraversirilor gi/sau traversdrilor drunrului de interes

jucletean;

d, Sediurii transversale la o scarj convenabilt:
- in dreptul subtraverslrilor/traversirilor (cu specificarea ad6ncimii/indlf imii de amplasare fate

de cota in ax a drumului de interes judetean);

- in situalia amplaslrii in paralel cu drumul de interes judetean {cu specificarea distanlei de

amplasare fat5 de axul drumului de interes jud€lean);

4. Acordul proprletarului sttlpului - in situalia instalirii de cabluri, echipamente sau altele

asemSnitoare pe stelpii din zona drumului de interes judetean, av6nd alte destinatii dec6t distribulia de

energie electrice fn original sau in copie conform cu originalul);



5. Dovada achit5riitaxei pentru oblinerea Acordului pentru amplasarea sau executarea de
lucrdri in zona drumurilor publice/Autorizalie, stabiliti prin Hot6rirea Consiliului Jud,?tean Prahova
nr.63/2005, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

5, Certificat d€ inregistrare fiscall, (in copie);

7, lmputernicire din partea beneficia rulului pentru depunerea si semnarea/ridicarea
documentelor (in original sau in copie conform cu originalul);

8. Documentatia tehnicS trebuie sl fie semnatd de persoana autorizat5 care a intocmit-o.

Ng!g: Se pot solicita cornpletdri ale documentatiei, cu piese scrise:;au desenate.
Documentatia pe format de hArtie, va fi depusi intr-un singur exemplar, cu exceplia planurilor de

situafi€ care se vor depune de cltre solicita[t, in 2 ex., la Registratura instituliei.
Aceasta poate fi completatS cu procesul verbal de constatarein teren, incheiat intre structura de

specialitate din cadrr-rl Consiliului Judetean Prahova $i beneficiarul lucririi.

Observatii :

1) Documentatia prezentatd va corespunde legislatiei in vigoare : din punct de vedere al
desenului tehnic, urbanism, geodezie cartografie, etc.

2) Administratorr-rl drumului poate solicita orice alt document de naturi sE e),ip iciteze
impactul lucrdrii pentru care s-a solicitat acord asupra drumului 9i lucririlor de arti ale acestuta

3) Administratorul drumului poate solicita beneficiarului modificarea solutiilor tehnice astfel
incat acestea sd se incadreze in normativele in vigoare sau sd fie in concordanlS cu documentalia
mentionatS,

4) Pentru situaliile ln care este solicitat Acord pentru P.U.Z. sau p.U.D. se va p,rezenta
proiectul complet .

5) Pentru toate situaliile care constituie exceplie de la regulS, se vor aduce argumentiri
temeinice {sectiuni t[ansversale gi / sau longitudinale, studii topometrice, geotehnice, breviare de calcul,
etc.l

5) Pentru situaliile in care sistemul rutier este afectat Sitrebuie adus la starea initial:r,
lucririle de refacere vor fi executate pe baza unui proiect intocmit de un proiectant autori:lat in domeniul
drumurilor;

7) Pentru situatiile in care este modificati configuralia drumu ui qi / sau a sistemului rutier,
este modificatd configuratia terenului, se executi lucriri care afecteazd sau modificd lucriirile de artd ale
drumului 5i alte situal i de mare complexitate, constructia se va executa pe baza unui proiect cu vizd de
verificator proiecte atestat de MTPAT/MDRAP;

8) Str aibd in vedere: Programe, studii, proiecte, etc., intocmit{) $i aprobate la nivel:l
Conslliului Judetean Prahova, pentru dezvoltare urbanisticS, dezvoltiri ale capacit;!ii de transport
rutier, amenajdri de interseclii, constructii de drumuri 9i poduri , reabilitari ti reparalii de drumuri
qi poduri , etc.
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