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HOTĂRÂREA NR. 43

din 07.09.2018

privind stabilirea modului de realizare/extindere/montare în zona drumurilor publice din intravilanul 

și extravilanul comunei Beica de Jos a lucrărilor de construcții pentru 

realizarea/extinderea/modernizarea rețelelor edilitare

            Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 07.09.2018;

            Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr. 

2865/01.08.2018;

- raportul de specialitate nr. 2866/01.08.2018 precum și avizul favorabil al comisiilor de 

specialitate a consiliului local;

- prevederile art. 18 și art. 28 din H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 

general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și Hotărârea 

Consiliului Local nr. 15/30.05.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic General și a 

Regulamentului de Urbanism al comunei Beica de Jos și Hotărârea Consiliului Local nr. 

26/29.05.2017 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului de 

Urbanism al comunei Beica de Jos;

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (2) litera c), alin. (5) litera c), alin. (9), art. 45 alin. (1) și art. 115 

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e :
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Art.1. Se stabilește modul de realizare/extindere/montare în zona drumurilor publice din 

intravilanul și extravilanul comunei Beica de Jos a lucrărilor de construcții pentru 

realizarea/extinderea/modernizarea rețelelor edilitare de alimentare cu apă, energie electrică, 

termoficare, telecomunicaţii, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră şi altele 

de această natură, astfel:

   (a) În vederea păstrării caracterului specific al spaţiului urban din intravilanul comunei Beica de 

Jos, se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac 

parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicaţii, transport 

în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră şi altele de această natură.

    (b) Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după 

caz, în incinte sau în nişele construcţiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor

incintelor/construcţiilor şi fără afectarea circulaţiei publice.

    (c) Se interzice amplasarea reţelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public şi de distribuţie a 

curentului electric, pe plantaţii de aliniament, pe elemente de faţadă ale imobilelor ori pe alte 

elemente/structuri de această natură.

    (d) Montarea reţelelor edilitare se execută în varianta de amplasare subterană, fără afectarea 

circulaţiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a condiţiilor tehnice 

standardizate în vigoare privind amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane.

    (e) Pe traseele reţelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de 

identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziţiei reţelelor edilitare 

în plan orizontal şi vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenţie la acestea.

   (f) În situaţia drumurilor de interes local situate în extravilanul localităţilor comunei, canalele 

subterane se pot amplasa în zona drumului, cu aprobarea administratorului drumului.

Art.2. Prezenta hotarare se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, compartimentului pentru urbanism, se afişează și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare pe site-ul instituției.

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  Contrasemnează Secretar,        

             Neagu Vasile-Ioan                                                                    Pop Silvestru-Vasile

                                                                                                                                                                                                            




