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ANEXĂ LA H.C.L. NR. 119/30.07.2020 

 

 

P R O T O C O L 

Privind stabilirea condițiilor de intervenție pe domeniul public și privat pentru realizarea 

investiției ”Înființarea Distribuției de Gaze Naturale în Orașul Techirghiol„ 

 

 

 Încheiat azi …………………………… între : 

 

1. S.C. MEGACONSTRUCT S.A., cu sediul în București, Piața Unirii nr. 1, Corp Central, 

et. 5, Spațiu C5.02, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5736/1993, 

CIF RO 3507416, cont în lei nr. RO63 RNCB 0074 0292 3597 0001 la BCR BUCUREȘTI, 

telefon 021/310.30.15, fax 021/303.04.82, reprezentată de Director General – Cătălin 

Daniel IVAN, în calitate de Operator de distribuție licențiat (denumit în continuare) 

Concesionar 

 

și 

 

2. ORAȘ TECHIRGHIOL, cu sediul Str. Doctor Victor Climescu, nr. 24, Techirghiol, 

Județul Constanța, cod fiscal 4300540, telefon : 0241.735.622, fax : 0241.735.314, 

reprezentată legal prin Primar – Iulian-Constantin SOCEANU,  în calitate de Concedent, 

pe de altă parte 

 

Prezentul protocol se încheie în baza următoarelor documente : 

• Contract de Concesiune a Serviciului de Utilitate Publică de Distribuție a Gazelor 

Naturale nr. 19932 / 02.10.2019 ; 

• Autorizația de Construire nr. 060 / 14.05.2020 ; 

• H.C.L. nr. 058 / 12.03.2020. 

 

În vederea realizării lucrărilor prezentate în Contractul de Concesiune a Serviciului de 

Utilitate Publică de Distribuție a Gazelor Naturale nr. 19932 / 02.10.2019 și Autorizația de 

Construire nr. 060 / 14.05.2020 se stabiliesc condițiile de intervenție în carosabil pe domeniul 

public astfel : 

 

I. Presemnalizarea şi semnalizarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii: 

• Închiderea sau instituirea restricţiilor de circulaţie în vederea executării lucrărilor se face 

pe baza proiectelor de managment de trafic, întocmit potrivit ordinului nr. 1112/411/2000 

cu modificările și completările ulterioare; 

• Proiectul de managment de trafic va conţine următoarele documente: schemele de 

semnalizare rutieră temporară pentru toate situaţiile ce apar în decursul execuţiei lucrărilor, 

calculul fazelor de semaforizare, modul de organizare, supraveghere si dirijare a circulaţiei, 

după caz. 
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• Lucrările vor fi presemnalizate şi semnalizate prin indicatoare de circulaţie conform STAS 

1848/1997, actualizat la zi. Planul de închidere parţială sau totală a zonei va respecta 

prevederile Codului rutier în vigoare. Pe timpul nopţii, semnalizarea lucrărilor va fi însoţită 

de lămpi cu lumină galbenă intermitentă sau în cascadă. 

• Beneficiarii de lucrări pe drumurile domeniului public au următoarele obligaţii: 

- Sa inceapa lucrările numai după obţinerea autorizației de construire sau a acordului de 

branșare/racordare din partea Primăriei orașului Techirghiol; 

 

- Înainte de începerea lucrarilor, titularul acordului va obține de la Primaria orașului 

TECHIRGHIOL aprobarea intervenției în carosabil și aprobarea instituirii restricțiilor de 

circulație potrivit Ordinului MI-MT nr 1112/411/2000 în vederea executării investiției, avizate 

de Poliția Techirghiol. 

- Sa păstreze permanent la punctul de lucru copii ale aprobării închiderii sau restricţionăm 

circulaţiei; 

- Să respecte durata şi termenele de execuţie prevăzute în documentul aprobat; 

- Să respecte procesul tehnologic şi soluţiile tehnice de execuţie din documentaţia în baza căreia 

s-a emis aprobarea administratorul drumului; 

- Să amenajeze, să instaleze, să completeze operativ şi să întreţină permanent mijloacele de 

semnalizare şi protecţie pe sectorul de drum pe toată durata execuţiei lucrării; 

- Să amenajeze culoare speciale pentru circulaţia pietonilor, în situaţia în care lucrarea afectează 

trotuarul; 

- Să realizeze varianta ocolitoare aprobată, în condiţiile de siguranţă, în cazul devierii 

circulaţiei; 

- Să asigure restabilirea circulaţiei prin eliberarea completă a platformei şi zonei de drum după 

terminarea lucrării, să demonteze semnalizarea rutieră temporară şi să refacă semnalizarea la 

forma iniţială sau să asigure semnalizarea adecvată noilor condiţii de circulaţie, după caz. 

• La închiderea sau instituirea restricţiei de circulaţie beneficiarul lucrării va informa 

participanţii la trafic, prin presa scrisă, asupra condiţiilor de circulaţie pe sectoarele de drum 

respective şi eventual despre traseele alternative recomandate. 

 

 

II. Refacerea a Infrastructurii în Cazul Lucrărilor de Săpătura pentru Utilități 

Executate Pe Domeniul Public sau Privat al Orașului Techirghiol 

 

1. Refacerea carosabilului și a trotuarelor cu îmbracaminti asfaltice : 

     Taierea marginilor îmbracăminţii asfaltice, in vederea executării săpăturii, cu maşina cu disc 

diamantat, pe o lăţime cu 15 cm (± 10%) mai mare decât latimea săpăturii, de o parte şi de alta a 

acesteia; 

- executarea umpluturii până la nivelul fundației trotuarului sau a carosabilului cât și 

compactarea acestuia, se va face conform Proiectului Tehnic Autorizat cu Autorizația de 

Construire nr. 060 / 14.05.2020 ; 

- Realizarea reparației trotuarului sau a carosabilului se va face cu respectarea materialelor 

și a grosimii straturilor de piatră și asfalt existente în zona intervenției stabilite prin nota 

de constatare, Anexa 1. 
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2.  Refacerea carosabilului și a trotuarelor cu alte tipuri de îmbrăcăminți : 

Pentru alte tipuri de îmbrăcăminți (pavele, beton, piatră spartă etc.) refacerea acestora se va 

realiza conform situației existente în zona intervenției, stabilite prin nota de constatare, anexa 1. 

Pentru străzile din domeniul public care se află în perioada de garanție de bună execuție, 

lucrările de realizare a serviciului de distribuție a gazelor naturale se vor realizare pe trotuare și 

spațiu verde fără afectarea carosabilului. 

  

NOTĂ : Refacerea stratului de asfalt, pavele, beton în cazul intervențiilor mai sus arătate se 

va realiza după compactarea, tasarea naturală și completarea cu adaos suplimentar de material a 

săpăturilor realizate. 

 

RECEPȚIA LUCRĂRILOR de intervenție în carosabil se va face pe fiecare tronson de 

lucrări executate, astfel : 

1. Se va întocmi o NOTĂ DE CONSTATARE privind alcătuirea sistemului carosabil și 

trotuar și realizarea corespunzătoare a umpluturii și compactării stratului de material. 

(anexa 1) 

2. După aducerea amplasamentului la starea inițială, constructorul are obligația de a anunța 

membrii comisiei de recepție pentru încheierea PROCESULUI-VERBAL DE 

RECEPȚIE PRIVIND INTERVENȚIA PE DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT pe 

fiecare tronson de lucrări executate. (anexa 2) 

Comisia de recepție va fi formată dintr-un reprezentant din partea Primăriei Orașului 

Techirghiol și un reprezentant al constructorului. 

 

Primar,            S.C. Megaconstruct S.A. 

Iulian-Constantin SOCEANU 

 

 

Arhitect-Șef,       

Marius JIFCU    

 

      

Responsabil Tehnic Proiect, 

Alexandru GHERASE 
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Anexa 1  

 

NOTĂ DE CONSTATARE  

 

Încheiată astăzi ............................................ privind alcătuirea sistemului carosabil/trotuar și 

realizarea corespunzătoare a umpluturii și compactării stratului de material pentru lucrările 

efectuate pe tronsonul ...................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

        Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada ................................................... și 

recomandă continuarea și finalizarea lucrărilor de intervenție în carosabil pe tronsonul mai sus 

menționat și aducerea amplasamentului la starea inițială 

 

        Primăria Orașului Techirghiol,                                                   Constructor, 

        ...............................................                                          ............................................... 
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Anexa 2 

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE PRIVIND INTERVENȚIA  

PE DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT 

Nr. ……………… din ……………………………. 

 

 Privind intervenția în carosabil pentru proiectul ”Înființarea Distribuției de Gaze Naturale 

în Orașul Techirghiol” pe tronsonul …………………………………………………….. 

……………………………………………… 

• Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construire nr. ……… din …………… 

…………………… eliberată de Primăria Oraș Techirghiol și a protocolului nr. ……………….. 

• Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada ……………………………….. 

fiind formată din : 

             Reprezentant Primăria Orașului Techirghiol …………………………………………….. 

  Reprezentant Constructor ………………………………………………………………… 

• Concluzii –recomandări:  

- Lucrarea s-a executat în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare ; 

- S-a respectat Protocolul privind stabilirea condițiilor de intervenție pe domeniul public 

pentru realizarea investiției ”Înființarea Distribuției de Gaze Naturale în Orașul 

Techirghiol„ 

• Prezentul proces verbal conținând ..1..filă și anexe numerotate cu un total de …. file a 

fost încheiat astăzi …………………………….pentru tronsonul ……………………….. 

………………………………………………… în 2 exemplare. 

 

Comisia de Recepție 

 

            Primăria Orașului Techirghiol,                                                   Constructor, 

            ...............................................                                          ............................................... 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,               

                      CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

                 GUTEANU STERE                                                   DR.JR.NICULINA PAROŞANU 


