
 

 ROMÂNIA                                                                        

JUDEȚUL TIMIS                                                             

       PRIMĂRIA COMUNEI GIARMATA            

 

 

CERERE 

PENTRU ELIBERAREA 

ACORD ADMINISTRATOR DRUM LOCAL/COMUNAL 
 

 Subsemnatul/subscrisa ________________________________________________________, 
având domiciliul/sediul în județul __________________, localitatea __________________________, 
strada _________________________________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____,  
telefon ________________, având în vedere:  

- modificările legislative aduse legii 50/1991 rep., cu completările și modificările ulterioare, 
prin legea 193/2019 pentru modificarea și completarea legii 50/1991; 

- extinderea categoriilor de lucrări care se pot executa fără autorizație de construire/desființare 
și la lucrările de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura 
tehnico-edilitară (art. 11, alin. (1), litera m) din legea 50/1991); 

- condiționarea executării acestor lucrări exclusiv de acordul/autorizația administratorului 
drumului (art. 11, alin. (1), litera m) din legea 50/1991); 

- calitatea dumneavoastră de a fi administratorul drumului din zona în care urmează a se 
executa lucrările menționate în prezenta cerere, 

solicităm emiterea acordului administratorului drumului în vederea începerii execuției lucrărilor de 
___________________________________________________ pentru imobilul din 
Giarmata/Cerneteaz, de pe Strada _________________________________, nr. _____, identificat prin 
C.F. ______________. 
 Lucrările vor fi executate în _________ zile, începând cu data ____________ (min. 15 zile de la 
data depunerii solicitării). 
 Lucrarea se va executa cu afectarea: 

□   Carosabil  
 □   Trotuar 
 □   Zona verde 
 □   Lucrarea se execută prin foraj orizontal fără afectarea carosabilului și trotuarelor. 

 Lucrarea va fi executată de __________________________________. 

 Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

- Autorizație de construire imobil - copie (pentru construcțiile noi, neînscise în Cartea Funciară); 
- Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul (la zi); 
- Memoriu tehnic cu prezentarea detaliată a modului de execuție a lucrărilor (șanț deschis sau 

subtraversare), în cazul rețelelor, și a zonelor afectate (carosabil, trotuar/alee, spațiu verde, pistă de 
biciclete, etc.); 

- În cazul în care executarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare impune realizarea unor 
intervenții la construcții existente (podețe, poduri, etc.), implicit desfacerea unor părți din acestea, 
solicitantul va depune expertiza tehnică aferentă construcției asupra căreia se propune intervenția; 

- Plan de încadrare în zonă, emis la cerere de O.C.P.I. Timiș; 
- Plan de situație sau extras de ortofotoplan, emise la cerere de O.C.P.I. Timiș; 



- Planul de situație cu identificarea traseului rețelei tehnico-edilitare pe domeniul public pentru care 
se solicită acordul și identificarea construcției asupra căreia se intervine (din care să reiasă exact zona 
afectată de lucrări: carosabil, trotuar/alee, spațiu verde, etc.); 

- Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție/furnizare, emis de distribuitorul/furnizorul de 
utilități publice (copie) – în caz de racord a unei construcții existente sau care deține autorizație de 
construire imobil. 
                

  Data,   
                            Telefon:                Semnătura, 


