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Raportul compartimentului de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului pentru 

efectuarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietățile aparținând 

domeniului public al comunei Ibănești și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, 

străzilor, podurilor trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi 

 

Având în vedere: 

○ adresa Consiliului Județean Mureș cu nr.6.326 din 09.03.2020 înregistrată la 

Primăria Ibănești sub nr.2.796 din 09.03.2020 prin care ne comunică faptul că pentru eliberarea 

acordurilor/autorizațiilor pentru realizarea instalației de racordare la una din utilități, se va aproba 

regulament prin care să se reglementeze procedura emiterii acestor acte și se vor aproba 

formularele specifice, urmând a se stabili și taxa aferentă cu respectarea prevederilor Codului 

fiscal; 

○ art.I lit.b din Legea nr.7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 

privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții: ,,Obținerea acordurilor și a avizelor prevăzute de 

lege, precum și a autorizației de construire și acordului/autorizația administratorului drumului 

pentru realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale infrastructuri edilitare, cu plata taxelor 

de racordare aferente branșamentelor."   

o art.II alin (11) din Legea nr.7/2020 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții : ,,Pentru realizarea lucrărilor de construcții 

și/sau deviere care privesc exclusiv racoradrea/branșarea la rețelele tehnico-edilitare existente în 

zonă, acordul/autorizația administratorului drumului se emite de autoritățiile competente în numele 

operatorilor de rețele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului și în 

considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de rețea.Autorizațiile de construire 

pentru imobil și acordul/autorizația administratorului drumului pentru instalațiile de racordare la 
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utilități se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unui/uneiacord/autorizații al/a adminstratorului 

drumului pentru realizarea instalației de racordare la una din utilități nu va bloca procesul de 

emitere a celorlalte autorizații de construire pentru imobil și alte utilități." - Legea nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificările și completările ulterioare;  

 ○    art.155 alin. 5 lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ . 

Taxa pentru eliberarea acordului/autorizație pentru realizarea instalației de racordare la 

una dintre utilități, rămâne taxa de 10 lei care a fost stabilita conform art.11 alin.14 din HCL 

Ibănești  nr.82 din 26.11.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în Comuna 

Ibănești începând cu anul 2020, precum și a unor tarife. 

Ținând cont de următoarele următoarele temeiuri juridice: 

         ○ prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu 

modificările și completările ulterioare;  

          ○ prevederile art.136 alin. (8) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ - 

fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a consiliului local este supus dezbaterii numai 

dacă este însoțit de  rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului;  

 Ținând cont de dispozițiile art. 7 din Legea 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. 

Față de cele prezentate mai sus, consider că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile 

de necessitate și oportunitate și propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

                                                                 Inspector principal, 

                                                                Man Ancuța-Nicoleta 

 


