ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI
Nr. 1275 din 08.02.2018

Proiect de hotărâre
Nr. din
privind stabilirea modului de realizare/extindere/montare în zona drumurilor publice
din intravilanul și extravilanul localității a lucrărilor de construcții pentru
realizare/extindere/modernizarea rețelelor edilitare
Consiliului local al comunei Ibănești
Având în vedere:
-Expunerea de motive nr.1274/08.02.2018
-Prevederile art. 18 și art. 28 din Regulamentul general de urbanism aprobat prin HG nr.
525/1996, modificat prin HG nr.490/2011 și HG nr. 1180/2014.
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c.) și alin (5) lit. c.), art. 39, alin. 2, art.41, art. 45 alin. 2, lit.e.),
art.47, art115, alin. 1, lit. b.), art. 117, alin. 1, lit a din Lege administrației publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se stabilește modul de realizare/extindere/modernizare/montare în zona drumurilor
publice din intravilanul și extravilanul localității a lucrărilor de construcții pentru
realizarea/extinderea/montarea rețelelor edilitare de conducte de apă și canalizare, sisteme de
transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele termice, electricitate, telecomunicații și
infractructurii ori alte instalații sau construcții de acest gen:
A. În intravilanul localitații:
a)
Montarea echipamentelor tehnice se execută, exclusiv, în varianta de amplasare subterană
ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor
incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice;
b)
Nu este permisă montarea rețelelor edilitare saumodernizarea celor existente, amplasate pe
stâlpii de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe
elemente de fațadă ale imobilelor ori alte elemente/structuri de acest gen.
c)
Pe traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de
identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziției rețelelor edilitare
în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea.
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B. În extravilanul localității:
a)
În situația drumurilor de interes local situate în extravilanul localității, canalele subterane se
pot amplasa în zona drumului, cu aprobarea administratorului drumului.
Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului-Județul Mureș, Primarului
comunei Ibănești, compartimentului urbanism, afișarea la sediu și publicarea pe pagina de internet a
comunei.

Inițiator,
Todoran Mircea Alin Cristian

