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Anexn 4 Cod F·PO·AVZD.01.04 

INDICATIV III Cl 

Autorizatie de amplasare si/sau de acces in zona drumului public 
nr. J9D/58855/780 din 2810912020 

BENEFICIAR: COMUNA VALEA CALUGAREASCA 
Adresa: Comuna Valea Calugareasca, str. Mihai Viteazul, nr. 193, Judetul Prahova 

in conformitate cu prevederile O.G. nr.43/1997, cu modificarile si completarile ulterioare si ale nomielor tehnice in vigoare, in baza documentatiei 
depuse, se elibereaza prezenta autorizatie pentru lucrarea: Amenajare intersectii in Comuna Valea Calugareasca in zona DN 1B Km 018+380-
019+040 (Valea Mantei - DC 64 si str Bisericii) si km 019+540 - 020+038 (Valea Poieni - DC 66A}, cu respectarea urmatoarelor conditii : 

Autorizatiile de amplasare si/sau de acces in zona drumului sunt valabile pe toata perioada de existenta a obiectivului in unnatoarele conditii 
cumulative: 

a} respectarea prevederilor art. 46 alin. 8 si 9 din Ordonanta Guvemului nr. 43/1997 privind regitnul drumurilor cu completarile si modificarile 
ulterioare; 

b} inceperea lucrarilor autorizate in zona drumului in tennenul prevazut de lege; 
c) respectarea intocmai a conditiilor mentionate la a} si b); 

Daca lucrarile nu incep in termenul mentionat la punctul b), beneficiarul are obligatia sa solicite eliberarea unei noi autorizatii. 

A. Conditii generale 
1. Beneficiarul are obligatia sa con1unice 1n scris, in prealabil, cu eel putin 48 de ore, Sectiei de Drumuri Nationale PLOIESTI, data la care va 

incepe executia lucrarilor autorizate, no1ninalizand si executantul lucrarilor, unnand ca, dupa caz, sa se intoc1neasca Procesul verbal de predare
primire a arnplasamentului. 

2. Pe toata durata executiei lucrarilor, inchiderea sau instituirea restrictiilor de circulatie, se va face conform 11Nonnelor metodologice privind 
conditiile de inchidere sau de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona dru1nului public si/sau protejarea 
dtutnului11 aprobate prin Ordinul co1nun nr. 1112/411 al Ministrului de Inteme si al Ministrului Transporturilor, publicat in Monitorul Oficial nr. 
397/24.08.2000. ~ 

3. Districtul de drumuri ALBESTI va fi anuntat cu 48 ore inaintea inceperii Iucrarilor, urmand ca odata cu demararea acestora sa verifice pe teren 
si sa conse1nneze intr~un proces verbal in1preuna cu delegatul unitatii beneficiare, existenta sernnalizarii rutiere temporare, respectiv acceptul de 
instituire a restrictiei de circulatie in vederea inceperii lucrarilor. Verificarea senmalizarii rutiere tetnporare si a n1odului in care este asigurata 
securitatea traficului rutier, se va face pe toata durata executiei, iar in situatia in care se constata abateri, se va dispune pe lac rernedierea 
deficientelor sau, daca este cazul, sistarea lucrarilor pllna la eliminarea acestora. 

4. Beneficiarul lucrarilor este obtigat sa solicite, prealabil inceperii executiei lucrarilor, acordul de la detinatorii de instalatii aeriene, subterane, 
constructii de orice fel, precutn si pentru plantatii existente in zona de executie a lucrarilor si care pot fi afectate, acesta raspunzand direct pentru 
pagubele produse sau pentru executia lucrarilor fara aprobarile necesare. 

5. De orice accident de 1nunca sau de circulatie produs In tUnpul si din cauza executiei lucrarilor, raspund direct beneficiarul autorizatiei si 
executantul lucrarii. 

6. Beneficiarul autorizatiei si executantul lucrarii raspund direct, de respectarea nonnelor de protectia mediului. 
7. Lucrarile ce afecteaza partea carosabila se var executa confom1 cu aprobarea de instituire a restrictiilor de circulatie emisa de administratorul 

dru1nului. 
8. Det].n8.torii cu orice titlu ai panourilor publicitare, ai constructiilor, ai c8.ilor de acces, ai utilit<ltilor de orice fel sau ai instalatiilor acceptate prin 

acordul prealabil '1i autorizatia de a1nplasare '1ilsau de acces in zona drumului public, emise de ad1ninistratorul drumului, sunt obligati ca in 
termen de 60 de zile de la pri1nirea in~tiint1irii sa execute, pe cheltuiala !or ~i Iara nicio despagubire din partea adtninistratorului drun1ului, 
de1nolarea, n1utarea sau 1nodificarea acestora, in conditiile 'in care acest lucru este impus de construirea, modemizarea, modificarea, intretinerea 
sau exploatarea dru1nului public, precmn '1i de asigurarea conditiilor pentru siguranta circulatiei, conform art.47 alin.13 din O.G. nr.43/1997, cu 
1nodificarile si completarile ulterioare. 

9, Aceasta autorizatie nu da dreptul beneficiarului sa ocupe abuziv terenuri ce nuMi apartin si care ii sunt necesare pentru realizarea obiectivului 
autorizat (constructiei, instalatiei, accesului sau parcarii, dupa caz}, beneficiarul avand obligatia de a obtine acceptul scris al proprietarului de 
teren. 

10. Prezenta autorizatie sMa emis pentru destinatia si functia precizata a obiectivului. Schimbarea functiei sau a destinatiei obiectivului, implica 
obligatia beneficiarului de a obtine acceptul administratorului drumului pentru noua situatie. 

11. Obiectivul va fl pus in functiune numai dupa finalizarea in totalitate a lucrarilor aferente realizarii accesului la drurnul public, precum 
si a tuturor utilitatilor care ar putea afecta accesul, in conformitate cu conditiile impose prin avize. 
Certificarea respectarii acestor conditii, precum si a dreptului de punere in functiune a obiectivului, este data prin realizarea receptiei 
lucrarilor de catre administratorul drumului si politia rutiera, acest lucru fiind consemnat la punctul C al prezentei autorizatii, sub 
semnatura, de catre persoanele delegate in acest scop. 

12. Nerespectarea uneia sau a mai 1nultor prevederi din prezenta autorizatie, conduce la retragerea acesteia si, in conformitate cu art.61 si art.46 din 
O.G. nr.43/1997 republicata, cu modificarile ulterioare, la constatarea contraventiei, la blocarea accesului in si din drumul national, precum si la 

desfiintarea lucrarilor ilegal am lasate, confonn legislatiei in vigoare. \ -. (.c·'.~-:_.,~\~~~):.-;-.·.·s:_ ... ~~----- .. ~"-\1 \··. 
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' Aittorizatia nr.19Di58855/780 din data de 2810912020 Beneficiar: COMUNA VALEA CALUGAREASCA 

B. Conditii Speciale 
l. Amenajarea intersectiilor in zona DN lB Km 018+380- 019+040 (Valea Mantei -DC 64 - str Bisericii) si km 019+540 - 020+038 (Valea Poieni -
DC 66A) se vor realiza confonn proiectului prezentat, a Acordului prealabil C.N.A.I.R. S.A. nr. 92/61337 din data: 21/09/2020 1 precum si a 
planului de situatie vizat de noi spre neschin1bare. 
2. Lucrarile nu var incepe inainte de preluarea prin proces verbal de predare-prilnire a a1nplasa1nentului, reprezentand ampriza si/sau zona de siguranta 
a drumului national, pe care unneaza a se realiza lucrarile autorizate, in caz contrar unnand a se aplica sanctiunile prevazute de O.G. nr. 43/1997 
republicata, cu n1odificarile ulterioare. Beneficiarul are obligatia de a notifica in scris SDN PLOIESTI care are in administrare sectorul de drum, cu eel 
putin 48 de ore inainte, asupra datei de incepere a lucrarilor, si sa preia amplasamentul ( an1priza si/sau zona de siguranta a drumului) pe care se var 
realiza lucrarile autorizate, pe baza de proces verbal de predare-primire, inainte de inceperea lucrarilor. 
3. Benzile suplimentare de circulatie se vor realiza din aceleasi materiale si cu aceleasi dimensiuni ale sistemului rutier ca cele ale drumului national. 
4. Parapetul New Jersey care se va amplasa pe axul drumului national pentru separarea sensurilor de circulatie va avea nivel de protectie H2. 
5. Parapetul respectiv va ft prevazut cu goluri pentru scurgerea apelor si va avea element de capat, iar la capetele acestuia se va prevedea pe 6.00 m 
parapet lestabil pentru a atenua: impactul. 
6. Se va asigura scurgerea apelor in lungul drumului national. 
7. Se interzice dirijarea apelor uzate si a eel or pluviale de pe platforma incintei in santurile drumului national. 
8. In timpul executiei nu se vor depozita pe ampriza dnunului national materiale, unelte sau utilaje. 
9. Se interzice parcarea sau stationarea autovehiculelor pe drumul national si pe trotuarul drwnului national, in dreptul obiectivului. In acest sens, se va 
amplasa indicatorul rutier \"oprirea interzisa\I'. 
10. Se va asigura continuitatea trotuarului in zona accesului la obiectiv. 
11. SDN PLOIESTI va urmari desfasurarea lucrarilor si respettarea conditiilor impuse in acordul prealabil si in prezenta autorizatie si va receptiona 
lucrarea. 
12. Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul prezentei autorizatii (prin constructor) va obtine Acordul de instituire a restrictiilor de circulatie de la 
D.R.D.P. BUCURESTI - in prealabil obtinand Avizul I.P.J. - Serviciul Rutier si Procesul verbal de instituire a restrictiilor de la SDN PLOIESTI -
conform Normelor Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei side instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in 
zona drumului public si/sau pentru protejarea drwnului- MI.-1112/04.04.2000/MT-4 l l/08.06.2000. 
13. Lucrarile var incepe cu amenajarea racordului la drumul national si nurnai dupa aceasta se va trece la executarea lucrarilor din incinta. In timpul 
executiei obiectivului (inclusiv a accesului la drumul national), precum si in timpul functionarii acestuia se var respecta prevederile art. 43 aliniatele b), 
c), e), h), i) si j) din 0.G. nr.43/1997 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Incalcarea prevederilor art.43 se sanctioneaza cu amenda 
cuprinsa intre 2000 - 6000 lei, aplicandu-se contravenientilor persoane fizice si juridice. , 
14. Accesul, marcajele rutiere si indicatoarele rutiere vor fi realizate de catre unitati specializate, pe cheltuiala beneficiarului. 
15. In cazul in care trebuie demontate mijloace de publicitate, sau mutate alte instalatii ce se afla in zona drumului unde dvs. trebuie sa amenajati 
accesul, aceasta se va face cu acordul beneficiarului respectivelor instalatii 
16. In cazul aparitiei ulterioare in vecinatatea dumneavoastra a unui alt obiectiv ce impune amenajarea accesului la drumul national si se suprapwie cu 
accesul dumneavoastra, beneficiarul prezentei autorizatii este obligat la corelarea celor doua accese pe solutia stabilita de administratorul drumului. 
17. Daca in cadrul obiectivului se var desfasura activitati de deservire a publicului, beneficiarul se obliga sa solicite si sa obtina avizul sanitar al 
Centrelor de Medicina Preventiva teritoriale din subordinea Ministerului Transporturilor. 
18. La finalizarea lucrarii, beneficiarul are obligatia sa anunte SDN PLOIESTI pentru receptionarea lucrarii si pentru a incheia un proces verbal de 
receptie care va fi semnat si de un responsabil tehnic atestat cu executia in domeniul \"Constructii drumuri\". 
19. Obiectivul va fi pus in functiune numai dupa receptionarea lucrarilor aferente amenajarii accesului rutier si reglementarea si organizarea circulatiei 
in incinta, de catre delegati ai administratorului drurnului public si ai Serviciului Politiei Rutiere judetene. 
20. Beneficiarul lucrarii este obligat, in conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorlZarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea 
locuintelor, ·sa solicite si sa obtina autorizatia de constructie de la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei locale sau, dupa 
caz, Consiliului Judetean de care apartine din punct de vedere teritorial zona de amplasarnent, inainte de inceperea lucrarilor. 
21. Pentru eventualele necorelari intre planul de situatie si teren, raspunde proiectantul lucrarii. 
22. De respectarea conditiilor impuse in autorizatie din partea beneficiarului va raspunde Anton Viorica, legitimat cu c.I. seria PX nr. 282714 CNP 
2550827293137 eliberata de Politia SPCLEP Valea Calugareasca la data ......... . 
23. Autorizatia a fast intocmita in doua exemplare originale, unul pentru beneficiar, iar celalalt pentru administrator. 
24. Prezenta autorizatie se elibereaza in schimbul achitarii in lei, la cursul B.N.R. valabil la data erniterii facturii, a sumei de 80 EURO [contine TVA in 
cuantumul prevazut de lege], conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr.1836/07.12.2018. 
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• Autorizatia nr. 19D/58855/780 din data de 2810912020 Beuejiciar: COMUNA VALEA CALUGAREASCA 

C. Confirmarea executiei Jucrarilor. 
Subsemnatii. ................................................ , din partea .................................................. ., ......................................... din partea 1.P.J. - S.P.R. 

si ..................................... delegat din partea unitatii beneficiare COMUNA VALEA CALUGAREASCA am procedat la verificarea amplasarii 
si/sau executiei lucrarilor autorizate,conform prevederilor avizului,solutiei tehnice si a conditiilor din prezenta autorizatie, de catre 

.............................................. *in perioada .............................. si an1 constatat respectarea prevederilor sus-mentionate. 

* se va trece finna constructoare 

Delegatul unitatii de drutnuri Delegatul I.P.J. - S.P.R. Delegatul unitatii beneficiare 


