
 
 
                                        

 
C ă t r e, 

 
PRIMĂRIA ORASULUI TECHIRGHIOL 

Comisia de sistematizare a circulaţiei 
 
           OPERATORUL DE SERVICII: ……………………………………………....cu sediul în orasul Techirghiol, 
str………………………………...nr………… înregistrat la RC cu nr…………………………..…… reprezentat prin 
dl/d-na …………….……………………….…în calitate de ………………………………………..….  posesor al BI/CI 
seria ………..….. nr ……...…. solicit emiterea Autorizaţiei de spargere a sistemului rutier pentru executarea 
lucrării:  …………………………………………………………………….…………………………………….…..…….. 
 
            BENEFICIAR:  (persoană fizică sau juridică) ……………….…………………..cu domiciliul/sediul în  
………………………………, str ………………………………….. nr ……….… posesor al BI/CI  seria …….…… nr 
…………………………….… înregistrat la RC cu nr ……………………….   
 
 AMPLASAMENTUL LUCR ĂRII: …………………………………………………...……………………….  
                  Delimitarea amplasamentului (cuprins între imobilele nr.):……………………………………...  
 
DOCUMENTA ŢIA NECESARĂ PENTRU OBŢINEREA AUTORIZA ŢIEI DE SPARGERE  a sistemului rutier 
(carosabil, trotuare, platforme, acostamente) şi zone verzi:  
- memoriu tehnic privind soluţiile adoptate în cadrul proiectului inclusiv soluţiile pentru desfacerea  şi refacerea 

sistemului rutier (carosabil, trotuare, platforme, acostamente) şi a zonelor verzi; 
- documentaţia economică;  
- planul de situaţie cu reţelele branşamentelor sau racordurilor; 
- detalii de sistem rutier sau zonă verde pentru refacere; 
- plan semnalizare rutieră pentru execuţia lucrărilor. 

            
SISTEMUL RUTIER EXISTENT:  
    Fundaţie:                                                 Îmbrăcăminte:                            Zonă verde amenajată :                                                                                                                             
    a) macadam (împietruire);                     a) asfalt;                                         a) gazon;                                      
    b) pavaj;                                                b) beton de ciment;                         b) plantaţii tip: pomi/flori;          
    c) beton de ciment.                                c) pavaj.                                         c) acostament.  
                                                                                                                        
 ZONA AFECTAT Ă DE LUCRĂRI: 
 
                a) În carosabil:                               b) În trotuar (platformă):              c) În zonă  verde: 
            transversal, în dreptul                              transversal, în dreptul   
 imobilelor nr._______________                imobilelor nr._____________           a) gazon ________mp. 
-lungimea       _______________               -lungimea      _____________            b) pomi  ________buc.                                
-lăţimea          _______________               -lăţimea         _____________            c) flori   _______buc./mp 
-adâncimea     _______________               -adâncimea   _____________            d) acostament____mp.                                                        
             longitudinal , în dreptul                            longitudinal , în dreptul          
 imobilelor n r._______________                imobilelor nr.____________         
-lungimea        _______________               -lungimea       ____________             
-lăţimea           _______________               -lăţimea          ____________ 
-adâncimea      _______________               -adâncimea    ____________              
 
PERIOADA SOLICITAT Ă PENTRU EXECUTAREA LUCR ĂRII:………………….…………………………  
                                                                                                      
     AVIZUL unit ăţii  specializate              AVIZUL unităţii specializate         AVIZUL POLIŢIEI RUTIERE  
         care execută refacerea la                 care execută refacerea la starea               pentru intervenţii în  
  starea iniţială a DRUMURILOR               iniţială a ZONEI VERZI                      carosabil şi trotuare               
                                                                   
Numele_____________________              Numele____________________        Numele ____________________                                                                             
Semnătura___________________             Semnătura__________________        Semnătura __________________ 
L.S.                                                              L.S.                                                      L.S. 
 
OPERATORUL DE SERVICII,                        CONSTRUCTOR                               BENEFICIAR, 
Numele_____________________           Numele_____________________         Numele_____________________     
Semnătura___________________          Semnătura __________________          Semnătura___________________ 
L.S.                                                           L.S.         
                                                                                                                 TECHIRGHIOL, la ……………………./20….  


