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                   Anexa 3 

MODEL CADRU  

ACORD PREALABIL 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA TEHNICĂ 
COMPARTIMENTUL BAZA DE DATE 
Nr.______/data__________ 
Dosar IXD/7 

 

ACORD PREALABIL Nr. ____ /_____ 

pentru executarea de lucrări în zona drumurilor județene  

DJ ______ 

 

Beneficiar lucrare: _____________________________ 

 

În conformitate cu prevederile art.46 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată, în baza certificatului de urbanism 

nr.____/data______ și a documentației depuse, se eliberează prezentul acord 

prealabil pentru lucrarea „_________________________”, în următoarele condiții:   

 

A. CONDIŢII GENERALE 

(1) Amplasarea unor construcţii, instalaţii şi a mijloacelor de publicitate, amenajarea 

intersecţiilor, amenajarea căilor de acces, precum şi execuţia oricăror lucrări în zona 

drumului public se realizează cu asigurarea desfăşurării fluente şi în condiţii de 

siguranţă a traficului rutier şi cu respectarea retragerilor impuse de administratorul 

drumului public. (Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.1.1) 

(2) La amplasarea unor construcţii, instalaţii şi a mijloacelor de publicitate, la 

amenajarea intersecţiilor, a căilor de acces, precum şi la execuţia oricăror lucrări în 

zona drumului public este obligatorie respectarea documentaţiilor de urbanism şi de 

amenajare a teritoriului şi a studiilor de fezabilitate, avizate de administratorul 

drumului public. (Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.1.2) 

(3) La stabilirea amplasării trebuie să se asigure, acolo unde este posibil, spaţiile de 

dezvoltare viitoare a drumului, cu minimum lăţimea unei benzi de circulaţie în 

aliniament şi cu respectarea condiţiilor de vizibilitate pe drum şi eventuale 

supralărgiri în curbe. (Ordin nr.1835/2017,cap.III, pct.3.1.3) 

(4) Beneficiarul şi constructorul sunt direct răspunzători de tăierea sau tunderea       

vegetaţiei fără a avea aprobări legale, precum şi de degradarea drumurilor, 

instalaţiilor şi construcţiilor de orice fel situate în zona afectată de lucrare şi vor 

suporta contravaloarea refacerii acestora. (H.G. nr.36/1996, art.3, alin.11, 22) 
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(5) Constructorul are obligația să asigure semnalizarea rutieră corespunzătoare în zona 

afectată de lucrare.  

(6) Beneficiarul şi constructorul au obligaţia de a solicita prealabil execuţiei, asistenţă 

din partea deţinătorilor de reţele aeriene sau subterane din zona afectată, pe 

perioada desfăşurării lucrărilor. 

(7) Constructorul răspunde de orice accident de muncă sau de circulaţie întâmplat  în 

timpul şi din cauza execuţiei lucrărilor.  

(8) În timpul execuţiei lucrărilor se interzice atât beneficiarului cât şi constructorului 

depozitarea pe platforma drumurilor publice şi acostamentelor a oricăror materiale, 

utilaje, unelte, pământ. Pământul rezultat în urma excavaţiilor va fi imediat încărcat 

şi transportat în locurile stabilite de comun acord cu primarii localităților din zona în 

care se execută lucrările.  

 (9) Deţinătorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, ai construcţiilor, ai căilor de 

acces, ai utilităţilor de orice fel sau ai instalaţiilor acceptate prin acordul prealabil şi 

autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, emise de 

administratorul drumului, sunt obligaţi ca în termen de 60 de zile de la primirea 

înştiinţării să execute, pe cheltuiala lor şi fără nici o despăgubire din partea 

administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în 

condiţiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, 

întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi de asigurarea condiţiilor 

pentru siguranţa circulaţiei. (OG nr.43/1997, art.47, alin.13) 

(10) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza 

drumurilor publice, cu excepţia cazurilor autorizate de administratorul drumului şi de 

poliţia rutieră şi care vor fi semnalizate corespunzător. (OG nr.43/1997, art.44, alin.4) 

(11) Pe drumurile publice este interzisă intrarea vehiculelor cu noroi pe roţi sau pe 

şenile, precum şi pierderea, prin scurgere din vehicule, în timpul transportului, de 

materiale de construcţie sau de alte materii. (OG nr.43/1997, art.43, lit.b) 

(12) Beneficiarul şi constructorul au obligaţia să refacă lucrările în perioada de 

garanţie. În cazul refacerii necorespunzătoare, beneficiarul va suporta toate 

cheltuielile aferente remedierilor care se impun.  

(13) Se vor lua măsuri de protejare a hidranţilor de incendiu dacă sunt afectaţi de 

lucrare.  

 

B. CONDIŢII SPECIALE 

1. În baza acordului prealabil, după verificarea respectării condițiilor impuse în 

acesta, se obţine autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumurilor 

publice, necesară pentru obținerea autorizației de construire. 

2. Prezentul acord prealabil nu ţine loc de autorizaţie de lucrări săpătură - 

spargere. 

…(conform condițiilor speciale cuprinse în Regulament – pe tipuri de lucrări-art.7.2) 

… 

… 
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n-6. Este interzisă depozitarea materialelor pe platforma carosabilă şi şanţurile de la 

marginea drumului judeţean. 

n-5. Pe perioada execuției lucrărilor se va menține în permanență curățenia 

platformei drumului, pentru siguranța și confortul participanților la trafic. 

n-4. Drumul, așa cum este definit în art.2, alin.3 din Ordonanța Guvernului 

nr.43/1997,  afectat de lucrare, se va reface la starea iniţială respectând structura 

existentă a porţiunilor afectate. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conform 

Ordonanței Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată. 

n-3. Terenul afectat de lucrare se va reface la starea iniţială respectând structura 

existentă a porţiunilor de drum afectate. În caz contrar se vor aplica sancțiuni 

conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată. 

n-2. Semnalizarea lucrărilor se va face conform Normelor metodologice privind 

condiţiile de închidere a circulaţiei şi/sau de instituire a restricţiilor de circulaţie în 

vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea 

drumului – aprobat prin Ordinul MI şi MT nr. 1112/411-2000. 

n-1. Prezentul Acord prealabil eliberat la solicitarea ___________________, pentru 

lucrarea „_____________________”, are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii 

lui (respectiv 3 luni de la data emiterii lui  pentru mijloacele de publicitate). 

n. Acordul prealabil poate fi prelungit la cerere, pe o perioadă de maximum 12 luni. 

Pentru perioada de prelungire a acordului prealabil este obligatoriu ca certificatul de 

urbanism să fie în termen de valabilitate. Cererea de prelungire trebuie depusă cu cel 

puţin 30 de zile înainte de data de expirare a acordului. (cap.IV, pct.4.3 din Ordinul 

nr.1835/2017) 

 

(În cazul investițiilor pentru care se impune încheierea contractului de utilizare a 

zonei drumului județean și achitarea taxei anuale: 

- În vederea emiterii autorizației de amplasare și/sau acces din drumul județean veți 

prezenta detalii referitoare la accesul în incintă (lățimea accesului - 

intrare+ieșire)/lungimea subtraversării/lungimea supratraversării, în baza cărora se va 

calcula taxa anuală de acces conform Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.__________ privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul _______ 

bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean 

Mureș, respectiv se va încheia contractul de utilizare a zonei drumului județean. 

- La documentația care se va depune în vederea emiterii autorizației de amplasare 

și/sau acces din drumul județean DJ ______ veți atașa procesul verbal de constatare 

întocmit la fața locului împreună cu responsabilul de zonă din cadrul Consiliului 

Județean Mureș, în care se vor consemna dimensiunile accesului/subtraversării/ 

supratraversării, care va constitui anexă la contractul de utilizare a zonei drumului 

județean.) 
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PREŞEDINTE                                           SECRETAR 
(nume, prenume, semnătură)                   (nume, prenume, semnătură) 

  
                         

 
 

                         DIRECTOR EXECUTIV 
                   (nume, prenume, semnătură) 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.1835/22.12.2017, pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, 

instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, 

viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile 

publice (cap.IV, pct.4.3) 

 

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA 

ACORDULUI PREALABIL 

eliberat pentru lucrarea _________________________________________ 

 

de la data de _____________________ până la data de ________________________. 

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul 

urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt acord prealabil. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                           SECRETAR 
(nume, prenume, semnătură)                   (nume, prenume, semnătură) 

  
                         

 
 

                         DIRECTOR EXECUTIV 
                   (nume, prenume, semnătură) 

 

 

 

 

Întocmit:  
Nr.ex: 3 

 


