
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/ 

autorizației administratorului drumului necesar lucrărilor de 
branșamente și racorduri la rețelele tehnico-edilitare, 
executate pe domeniul public al județului Buzău și a 
normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi 

amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de 
publicitate în zona drumurilor de interes judeţean 

 
 
         Consiliul Județean Buzău, 

Având în vedere  
 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului de 
hotărâre, înregistrat sub nr. 9883/22.06.2021; 

- raportul Direcției de Administrare a Patrimoniului și Investiții, înregistrat 
sub nr. 9884/22.06.2021;         

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

- prevederile art.6 alin (1) lit. „c” și art.11 din Legea nr. 50/1991 privind          
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 46 alin. (2) lit. „c”, art. 48 alin. (2), art. 51 alin. (2) și  
art. 52 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Capitolului III, punctul 3.3 din Anexa la Ordinul Ministrului 
Transporturilor nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în 
localitățile urbane și rurale, 

- de prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea 
spatiilor verzi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
 



În temeiul art. 173, alin.(1) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 182 alin. (1) și 
alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  
nr. 57/2017 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE: 
 

       Art.1. Se aprobă  Regulamentul privind eliberarea Acordului/autorizației 
administratorului drumului necesar lucrărilor de branșamente și racorduri la 
rețelele tehnico-edilitare, executate pe domeniul public al județului Buzău, 
prevăzută în anexa nr.1. 

       Art.2. Se aprobă Normele tehnice privind condiţiile de proiectare şi 
amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona 
drumurilor de interes judeţean, prevăzut în anexa nr.2. 

       Art. 3. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

       Art. 4. Direcția de Administrare a Patrimoniului și Investiții  va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
       Art. 5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, autorităţilor şi instituţiilor 
publice interesate, precum şi publicarea pe site–ul Consiliului Județean Buzău. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE–EMANOIL NEAGU 
 
 
 

                  CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 

 
                MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ 

 
Nr. 117 
BUZĂU, 30 IUNIE 2021 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  
- abţineri. 
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