ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.24
din 3 02 2009
privind: modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
serviciului public de administrare a domeniului public şi privat de interes local al
municipiului Galaţi, aprobat prin HCL nr.125/17 03 2005, modificat şi completat de
HCL nr.169/10 04 2008

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae;
Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:27/27 01 2009
Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 3
02 2009;
Având în vedere expunerea de motive nr.7292/27 01 2009, a iniţiatoruluiPrimarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae;
Având în vedere raportul de specialitate nr.7294/27 01 2009, al Direcţiei
Tehnice;
Având în vedere raportul de avizare al

comisiei de buget finanţe,

administrarea domeniului public şi privat al municipiului;
Având în vedere prevederile art.8, alin.2, lit.”h” din Legea nr.51/2006

a

serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”d” şi alin.6, lit.”a”, pct.14
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu
modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată în 2007, cu modificările şi com pletările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1 – Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat de
interes local al municipiului Galaţi, aprobat prin HCL nr.125/17 03 2005, după cum
urmează:
- se introduce art. 25

1

, care

completează reglementarea activităţii

administrarea drumurilor şi a străzilor cuprinsă în art. 25, conform anexei A;
- se introduc art. 33 1, 33 2, 33 3, 33 4, 33 5, care completează reglementarea
activităţii montarea mobilierului stradal cuprinsă în art. 33, conform anexei B;
- se introduc art. 89 1, 89 2, 89 3, 89 4, 89 5, care completează reglementarea
activităţii semaforizare cuprinsă în art. 89, conform anexei C;
- se introduce art. 1015 , care reglementează activitatea desfiinţarea
împrejmuirilor şi demolarea construcţiilor ilegale aflate pe domeniul public/privat al
municipiului Galaţi, ca activitate a serviciului public de administrare a domeniului
public/privat de interes local al municipiului Galaţi, conform anexei D;
- se introduc art. 101 6, 101 7, 101 8, 101 9, 101

10,

101

11

, care reglementează

activitatea organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale, ca activitate a
serviciului public de administrare a domeniului public/privat de interes local al
municipiului Galaţi, conform anexei E;
- se introduc art. 101

12,

101 13, 101

14,

101 15, 101

16,

101

17

, 101

18

, 101

19

care

reglementează activitatea conservarea, întreţinerea şi repararea monumentelor de
for public aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galaţi, ca activitate a
serviciului public de administrare a domeniului public/privat de interes local al
municipiului Galaţi, conform anexei F.
Anexele A, B, C, D, E şi F fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2 - Lista cu activităţile care fac parte din serviciul de administrare a
domeniului public/privat al municipiului Galaţi pentru care se alege ca formă de
gestiune – gestiunea directă, prevăzut la art.2 din HCL nr.169/10 04 2008 se
modifică corespunzător, cu poz.12 – 17.
Nr.
Crt.
12.

Activitatea

Prestator

15.

Desfiinţarea împrejmuirilor şi demolarea
construcţiilor ilegale aflate pe domeniul
public/privat al municipiului Galaţi
Optimizarea şi organizarea circulaţiei
rutiere şi pietonale
Conservarea, întreţinerea şi repararea
monumentelor de for public aflate pe
domeniul public al municipiului Galaţi
Administrarea drumurilor şi străzilor

16.

Montarea mobilierului stradal

17.

semaforizarea

13.
14.

Serviciul Public Ecosal
Galaţi
Serviciul Public Ecosal
Galaţi
Serviciul Public Ecosal
Galaţi
Serviciul Public Ecosal
Galaţi
Serviciul Public Ecosal
Galaţi
Serviciul Public Ecosal
Galaţi

Art.3– Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la
îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.
Art.4– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea
prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă
Ciumacenco Nicuşor

Contrasemnează
Secretarul municipiului Galaţi
Grigore Matei
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ANEXA A
La HCL nr.24/3 02 2009
REPARAREA ŞI ÎNTREŢINEREA STRĂZILOR
ART. 251
Prestatorul care gestionează activitatea va executa următoarele activităţi:
-

repararea străzilor;

-

aplicarea şi întreţinerea marcajelor rutiere;

-

montarea/demontarea

sistemelor

pentru

reducerea

vitezei

autovehiculelor;
- semnalizarea oricărui obstacol aflat pe partea carosabilă şi dispunerea
tuturor măsurilor de înlăturare a acestuia
Repararea străzilor
ART. 25 2
(1) Repararea străzilor reprezintă activitatea de refacere a suprafeţei
carosabile a străzilor şi a trotuarelor, din municipiul Galaţi.
(2) Repararea străzilor se face fie programat, fie în regim de urgenţă;
(3) Repararea programată are caracter periodic, se execută în baza unui
grafic prestabilit şi presupune refacerea întregului covor asfaltic/pavaj al străzii.
(4) Reparaţia în regim de urgenţă se execută în caz surpări în
carosabil/trotuar. În principiu, în funcţie de categoria străzii, de dimensiunile
surpării şi cauzele producerii acesteia, lucrările trebuie finalizate în maximum 48 ore
de la producerea surpării. Termenul poate fi depăşit numai în situaţiile în care
surparea se datorează reţelelor de utilităţi (alimentare cu apă, canalizare sau agent
termic) şi în consecinţă, prestatorul este obligat să aştepte înlăturarea cauzelor
surpării. În acest caz, termenul curge de la momentul încheierii lucrărilor pentru
eliminarea cauzelor surpării.
(5) Achiziţia materialelor folosite la executarea lucrărilor de reparaţii este
supusă legislaţiei privind achiziţiile publice.
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(6) Lucrările vor fi executate fie cu utilajele proprii ale prestatorului, fie cu
utilaje închiriate. În cazul închirierii utilajelor, se va respecta legislaţia privind
achiziţiile publice.
(7) Pentru executarea lucrărilor de reparaţii, prestatorul va folosi personalul
propriu specializat.
Aplicarea şi întreţinerea marcajelor rutiere pe/de pe străzile
municipiului
ART. 25 3
(1) Prestatorul va asigura aplicarea marcajelor, stabilite de legislaţia în
domeniu, pe străzile din municipiul Galaţi, şi în colaborare cu Serviciul Poliţiei
Rutiere va stabili forma, dimensiunile şi cromatica acestora.
(2) Întreţinerea marcajelor rutiere vizează refacerea acestora, ori de câte ori
este nevoie, pentru a asigura cerinţele de vizibilitate atât pe timp de zi cât şi pe timp
de noapte.
Montarea/

demontarea

sistemelor

pentru

reducerea

vitezei

autovehiculelor
ART. 25 4
Sistemele pentru reducerea vitezei autovehiculelor

- dispozitive care se

montează în carosabil, de regulă în zona anumitor treceri de pietoni, care au ca scop
determinarea conducătorilor auto de a reduce viteza, în scopul evitării riscului de
accidente.
ART. 25 5
Locaţiile unde/de unde se montează/demontează sisteme pentru reducerea
vitezei autovehiculelor se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Galaţi,
la propunerea Comisiei pentru Siguranţa Circulaţiei din cadrul Primăriei Galaţi.
ART. 25 6
(1) Modelele sistemelor pentru reducerea vitezei autovehiculelor ce urmează să
fie montate pe domeniul public al municipiului Galaţi, se stabilesc de către Comisia
pentru Siguranţa Circulaţiei
(2) Organizarea achiziţiei sistemelor pentru reducerea vitezei autovehiculelor
se va face în condiţiile respectării legislaţiei privid achiziţiile publice.
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Semnalizarea oricărui obstacol aflat pe partea carosabilă şi
dispunerea tuturor măsurilor de înlăturare a acestuia
ART. 25 7
(1) Prestarea acestei activităţi se va desfăşura prin intermediul unui dispecerat
cu funcţionare permanentă dotat cu mijloacele de comunicare specifice pentru a
prelua şi a transmite spre rezolvare, în timp util, orice sesizare referitoare la existenţa
unui obstacol care fie

împietează asupra circulaţiei autovehiculelor, fie prezintă

pericol pentru siguranţa acestora. Sesizările primite de dispecerat vor fi transmise
spre rezolvare, în regim de urgenţă, unei echipe de intervenţie.
(2) La primirea unei sesizări echipa de intervenţie se va deplasa, în regim de
urgenţă, la faţa locului, va împrejmui şi semnaliza zona şi va dispune măsurile
necesare pentru înlăturarea obstacolului.
(3) În funcţie de specificul obstacolului, acesta va fi transportat fie la depozitul
Primăriei fie la rampa de deşeuri/depozitul de moloz.
(4) În situaţia în care, după ridicarea obstacolului, se constată că suprafaţa
carosabilă a fost grav afectată, în sensul că poate împieta circulaţia rutieră, se va
menţine împrejmuirea până la repararea străzii.
(5) Prestatorul va executa lucrările cu personal propriu şi utilajele din dotare.
(5) În desfăsurarea activităţii prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru
a evita riscul de accidente sau de a se crea prejudicii colaterale.

Preşedinte de şedinţă
Ciumacenco Nicuşor
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ANEXA B
La HCL 24/3 02 2009
MONTAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA MOBILIERULUI STRADAL
Definire
ART. 33 1
În sensul prezentului regulament prin mobilier stradal se înţelege
totalitatea elementelor funcţionale şi/sau decorative amplasate pe
arterele de circulaţie din municipiu sau în zonele intens circulate. În
acestă categorie sunt incluse: jardinierele, băncile, coşurile de gunoi
stradal, panourile de afişaj, suporturi pentru ghivecele cu flori, panourile
de gard de protecţie.
Condiţii generale
ART. 33 2
(1)

Organizarea

amplasării

mobilierului

stradal

în

localitate

este

responsabilitatea Primăriei Galaţi.
(2) Prin prestarea acestei activităţi prestatorul va asigura
montarea, întreţinerea şi repararea elementelor de mobilier stradal în
scopul asigurării cerinţelor estetice şi funcţionale care rezultă din
standardele de calitate referitoare la dotarea sistemului edilitar-urban.
Montarea mobilierului stradal
ART. 33 3
(1) Realizarea lucrărilor de montare a mobilierului stradal va fi condiţionată de
existenţa următoarelor documente:
a) documentaţia tehnică de execuţie;
b) instrucţiunile de lucru, fişele tehnologice, planurile tehnice de execuţie
aprobate;
c) certificatele de calitate, declaraţiile de conformitate pentru materialele
achiziţionate ce urmează a fi montate;
d) înregistrările doveditoare că materialele neconforme sunt ţinute sub control;
(2) La executarea lucrărilor de montaj a mobilierului stradal prestatorul este
responsabil pentru:
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a) asigurarea la punctul de lucru a materialelor necesare execuţiei, sculelor şi
dispozitivelor de verificat, utilajelor şi utilităţilor aferente execuţiei;
b) asigurarea cu personal executant instruit şi testat în ceea ce priveşte
procedura de lucru, detaliile de execuţie şi instrucţiunile de aplicare;
c) preluarea frontului de lucru.
(3) Lucrările de montaj al mobilierului stradal vor cuprinde următoarele
etape, realizarea făcându-se în următoarea succesiune:
a) pregătirea terenului, care constă în degajarea diverselor materiale, curăţarea
terenului, îndepărtarea rădăcinilor şi trunchiurilor de arbori;
b) încărcarea în mijloace auto şi transportul la locul de montaj a mobilierului
stradal;
c) realizarea, prin săpătură manuală sau spargere de betoane, a fundaţiilor
pentru montarea mobilierului stradal;
d) prepararea betonului de fundaţie;
e) montarea obiectelor la cotă şi fixarea lor provizorie;
f) turnarea betonului în fundaţii;
g) grunduirea şi vopsirea mobilierului stradal;
h) solicitarea recepţionării lucrărilor.
(4) Lucrările de montare a mobilierului stradal se vor realiza respectându-se
documentaţiile de execuţie. Toate neconformităţile de pe teren vor fi aduse la
cunoştinţa proiectantului spre rezolvarea problemelor ivite.
(5) Verificarea calităţii lucrărilor se desfăşoară pe tot parcursul execuţiei.
Rezultatele recepţiilor, preliminară şi definitivă, vor fi anexate la dosarul
obiectivului.
Întreţinerea obiectelor de mobilier stradal
ART. 33 4
(1) Întreţinerea obiectelor de mobilier stradal vizează acţiunile necesare
pentru ca fiecare obiect de mobilier stradal să asigure cerinţele funcţionale şi estetice
necesare pentru încadrarea în peisajul urban.
(2) Prestatorul va executa lucrările de întreţinere cu personal propriu şi
utilajele din dotare. Achiziţia materialelor necesare pentru executarea lucrărilor este
supusă legislaţiei privind achiziţiile publice.
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(3) Întreţinerea obiectelor de mobilier stradal se face, de regulă, prin acţiuni
de curăţare, vopsire, refacere a zidăriei, înlocuirea stinghiilor din lemn, după caz. În
cadrul activităţii de întreţinere, prestatorul va organiza şi activităţi de verificare
periodică a stării fizice a obiectelor de mobilier stradal
(4) Prestatorul va organiza activitatea de verificare a stării fizice a obiectelor
de mobilier stradal, astfel încât, periodicitatea verificărilor să fie, după cum
urmează:
- pentru jardiniere, o dată pe trimestru;
- pentru bănci, o dată pe lună;
- pentru coşurile de gunoi stradal, o dată pe săptămână;
- pentru panourile de afişaj, o dată pe lună;
- pentru suporturile pentru ghivecele de flori, anual în intervalul 15 – 30
martie;
- pentru gardurile de protecţie, trimestrial.
Repararea obiectelor de mobilier stradal
ART. 33 5
(1) În situaţia în care, în urma verificărilor efectuate, constată că se impun
lucrări de reparaţii la obiectele de mobilier stradal, va transmite un raport Primăriei
Galaţi şi, împreună cu reprezentantul acesteia, va stabili programul de lucrări. În
principiu, dacă cheltuielile necesare pentru executarea lucrărilor de reparaţii
depăşesc 30 % din valoarea de achiziţie a obiectului de mobilier stradal, lucrările de
reparaţii nu se mai justifică, preferabilă fiind înlocuirea acestora. De la caz la caz, se
va stabili împreună cu reprezentantul Primăriei Galaţi.
(2) La executarea lucrărilor de reparaţii prestatorul va folosi materiale
similare sau echivalente cu cele din care este fabricat obiectul de mobilier stradal
respectiv.
(3) Prestatorul va executa lucrările de reparaţii cu personal propriu şi
utilajele din dotare, iar materialele necesare pentru executarea lucrărilor de
reparaţii, vor fi achiziţionate în condiţiile respectării legislaţiei privind achiziţiile
publice.
Preşedinte de şedinţă
Ciumacenco Nicuşor
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ANEXA C
La HCL 24/3 02 2009
ASIGURAREA FUNCŢIONĂRII, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA
INSTALAŢIILOR DE SEMAFORIZARE
Definire
ART. 89 1
Sistemul de instalaţii de semaforizare este constituit din ansamblul de
instalaţii electrice şi de automatizare care au ca scop dirijarea circulaţiei rutiere în
municipiul Galaţi. Instalaţiile de semaforizare sunt amplasate in intersecţiile străzilor
cu trafic semnificativ, pentru dirijarea circulaţiei rutiere.
Condiţii Generale
ART. 89 2
Stabilirea locaţiilor în care se amplasează instalaţii de semaforizare
reprezintă competenţa exclusivă a Consiliului Local Municipal
Galaţi. Organizarea activităţii de achiziţionare şi montaj a
instalaţiilor precum şi asigurarea funcţionării şi întreţinerea
acestora intră în sfera de atribuţii a prestatorului care are gestiunea
activităţii.
ART. 89 3
Lista cu intersecţiile semaforizate din municipiul Galaţi se află anexată la
caietul de sarcini de execuţie a activităţii.
ART. 89 4
Programul de funcţionare a instalaţiilor de semaforizare se stabileşte prin
hotărâre

a

Consiliului

Local

Municipal

Galaţi,

pe

baza

recomandărilor Comisiei pentru Siguranţa Circulaţiei.
Obligaţiile prestatorului activităţii
ART. 89 5
(1) Pentru realizarea serviciului de întreţinere şi service a instalaţiilor de
semaforizare şi pentru pietoni, prestatorul va executa următoarele
activităţi:
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a) – verificarea zilnică cu echipaj specializat mobil de intervenţie format din
2 persoane prin vizualizare directă a tuturor instalaţiilor între orele
630-1430 şi informează la ora 830 achizitorul despre constatările
efectuate pe teren;
b) – remedierea imediată a defectelor constate ce presupun reglaje şi nu
reparaţii sau înlocuiri de componente;
c) – remedierea în termen de maximum 24 de ore, în funcţie de natura
avariei, a oricăror defecţiuni ce presupun reparaţii sau înlocuiri de
componente;
d) – întreţinerea trimestrială prin rotaţie a corpurilor de semafor prin
curăţirea carcaselor şi dispersoarelor;
e) – întreţinerea bianuală, conform unui grafic prestabilit, a stâlpilor de
susţinere prin curăţire şi vopsire;
f) – efectuarea reviziilor periodice a sistemelor de alimentare şi a sistemelor
de comandă ieşite din garanţie, conform prescripţiilor din cartea
tehnică sau la 3 luni acolo unde cartea tehnică nu mai există prin
realizarea următoarelor operaţiuni minime:
- firidele de alimentare cu energie electrică

- curăţarea contactelor,

îndepărtarea impurităţilor existente prin pătrunderea de praf sau
condens, verificarea garniturilor de etanşare şi înlocuirea lor dacă
este cazul, verificarea împământărilor şi remedierea acestora;
- ADC-urile – curăţarea şi verificarea mufelor de legătură, curăţarea şi
verificarea releelor în funcţiune, verificarea, întreţinerea şi
înlocuirea releelor de modificare a timpilor sau orelor de trecere
dintr-un mod de lucru în caz de întrerupere accidentală a tensiunii
de

alimentare

de

220V/50

Hz,

verificarea

şi

întreţinerea

echipamentelor de protecţie la tensiunea de alimentare;
g) – ţinerea unei evidenţe la zi a tuturor operaţiunilor efectuate precum şi
actualizarea permanentă a documentaţiilor tehnice predate de
Primăria Galaţi;
h) – menţinerea în stare de funcţionare în program de permanenţă, a unei
echipe de intervenţie formată din electricieni, electronişti şi
muncitori autorizaţi şi atestaţi pentru lucrări de execuţie în
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branşamente aeriene sau subterane, cât şi în instalaţii de legare la
pământ aferente acestora pentru situaţii de urgenţă;
i) – efectuarea manevrelor tehnice necesare pentru eliberări de benzi de
trafic, pentru coloane oficiale, pompieri, salvare, poliţie în cazuri
deosebite, sau pentru devieri de trafic a circulaţiei în caz de
accidente tehnice stradale, realizarea unor evenimente culturale
etc.;
j) – remedierea instalaţiilor deteriorate, urmărirea şi identificarea
făptaşului şi recuperarea costurilor de reparaţii pe căile legale
specifice în cazul producerii unor accidente rutiere sau de altă
natură, săvârşite cu vinovăţie şi care au ca rezultat deteriorarea sau
distrugerea instalaţiilor de semaforizare;
(2) În realizarea activităţilor menţionate prestatorul activităţii, va folosi
doar materiale care îndeplinesc condiţiile impuse de normele şi
normativele în vigoare privind calitatea şi caracteristicile tehnice.
(3) Materialele folosite în procesul de reparaţii pentru înlocuirea celor
deteriorate, vor fi similare sau echivalente cu cele aflate în instalaţii.
(4) Prestatorul va executa toate lucrările cu forţa de muncă, utilajele şi
materiale proprii, în condiţiile de calitate impuse de standardele în vigoare, astfel
încât, instalaţiile să funcţioneze la parametrii tehnici prestabiliţi;
(5) Prestatorul va anunţa Prumăria Galaţi despre anomalii de funcţionare
în instalaţiile de semaforizare şi să intervină prompt pentru
remedierea acestora;
(6) Prestatorul va supraveghea prestarea lucrărilor, va asigura resursele
umane, materiale, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea,
fie de natură provizorie, fie definitivă.
(7) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrărilor în
conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este
răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit la executarea
lucrărilor.
Preşedinte de şedinţă
Ciumacenco Nicuşor
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ANEXA D
La HCL 24/3 02 2009
DESFIINŢAREA ÎMPREJMUIRILOR ŞI DEMOLAREA CONSTRUCŢIILOR
ILEGALE AFLATE PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI
ART. 101 5
(1) Desfiinţarea împrejmuirilor şi demolarea construcţiilor ilegale aflate pe
domeniul public/privat al municipiului Galaţi se execută în baza unei dispoziţii de
desfiinţare pe cale administrativă, emisă de primar.
(2) Competenţa de a stabili caracterul nelegal al împrejmuirilor sau
construcţiilor este exercitată, exclusiv, de către reprezentanţii Primăriei Galaţi.
(3) În baza dispoziţiei primarului pentru desfiinţarea pe cale administrativă a
îmrejmuirii/construcţiei, reprezentanţii Primăriei Municipiului Galaţi transmit
prestatorului acestei activităţi, ordinul de intervenţie.
(4) În cazul desfiinţării împrejmuirilor ilegale, prestatorul va trece la
executarea lucrărilor de desfiinţare, în cel mai scurt timp de la primirea ordinului de
intervenţie din partea reprezentanţilor Primăriei Galaţi.
(4) În cazul demolării construcţiilor ilegale, după primirea ordinului şi după
decuplarea de la utilităţi (apă, energie electrică, gaz, telefonie etc.), prestatorul va
trece la executarea lucrărilor de demolare a construcţiei.
(5) Activitatea se va desfăşura cu utilaje, mijloace şi echipamente specifice
care aparţin prestatorului, precum şi cu personal specializat pentru astfel de
intervenţii.
(6) Materialele rezultate, în urma executării lucrărilor, vor fi transportate,
după cum urmează:
-

materialele refolosibile şi fierul vechi – la Depozitul Primăriei;

-

molozul – în locaţia special amenajată;

-

alte materiale la depozitul de deşeuri.

(7) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a evita producerea de
accidente sau pagube/prejudicii colaterale.
Preşedinte de şedinţă
Ciumacenco Nicuşor
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ANEXA E
La HCL 24/3 02 2009

ORGANIZAREA ŞI OPTIMIZAREA CIRCULAŢIEI RUTIERE ŞI PIETONALE
ART. 101 6
(1) Organizarea circulaţiei rutiere şi pietonale în municipiul Galaţi are ca scop
asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe străzile din municipiul
Galaţi, atât a autovehiculelor cât şi a pietonilor.
(2) Prin prestarea acestei activităţi se vor asigura următoarele:
- instalarea indicatoarelor pentru organizarea şi fluidizarea circulaţiei rutiere
sau pietonale;
- instalarea indicatoarelor de orientare;
- aplicarea marcajelor pe străzile municipiului, conform standardelor în
vigoare, şi menţinerea în stare corespunzătoare, a acestora;
- montarea popicilor pentru blocarea accesului vehiculelor în zonele stabilite de
Consiliul Local Municipal Galaţi;
- montarea sistemelor pentru reducerea vitezei autovehiculelor;
ART. 101 7
(1) Orice măsură de restricţie a circulaţiei pe drumurile publice se dispune de
către prestatorul activităţii numai cu avizul Serviciului Poliţiei Rutiere.
(2) În scopul asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe
drumurile publice, Serviciul Poliţiei Rutiere poate solicita prestatorului executarea
sau, după caz, desfiinţarea de amenajari rutiere.
Instalarea

indicatoarelor

pentru

organizarea

şi

fluidizarea

circulaţiei rutiere sau pietonale
ART. 101 8
(1) Prestarea acestei activităţi constă în achiziţionarea, montarea, întreţinerea
şi schimbarea indicatoarelor rutiere pe/de pe arterele de circulaţie din municipiul
Galaţi.
(2) Forma, dimensiunile, cromatica şi celelalte caracteristici fizice ale
indicatoarelor sunt cele stabilite de legislaţia în domeniu.
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(3) Activitatea se va executa numai în colaborare cu Serviciul Poliţiei Rutiere, şi
doar la comanda reprezentanţilor Primăriei Municipilui Galaţi.
(4) Întreţinerea indicatoarelor va urmări atât asigurarea vizibilităţii acestora
atât de participanţii la trafic cât şi de pietoni, cât şi schimbarea acestora în cazul
deprecierii.
Instalarea indicatoarelor de orientare
ART. 101 9
(1) Prestarea acestei activităţi constă în achiziţionarea, montarea, întreţinerea
şi schimbarea indicatoarelor de orientare aflate pe arterele de circulaţie din
municipiul Galaţi. În categoria indicatoarelor de orientare sunt incluse: indicatoarele
străzilor din municipiu, indicatoarele care arată direcţiile spre alte localităţi,
indicatoarele spre principalele obiective ale municipiului, indicatoare spre drumurile
naţionale sau judeţene. Enumerarea are caracter enunţiativ şi nu limitativ.
(2) Forma, dimensiunile, cromatica şi celelalte caracteristici fizice ale
indicatoarelor sunt cele stabilite de legislaţia în domeniu.
(3) Activitatea se va executa numai în colaborare cu Serviciul Poliţiei Rutiere, şi
doar la comanda reprezentanţilor Primăriei Municipilui Galaţi.
(4) Întreţinerea indicatoarelor va urmări atât asigurarea vizibilităţii acestora
atât de participanţii la trafic cât şi de pietoni, cât şi schimbarea acestora în cazul
deprecierii.
Achiziţia şi montarea/demontarea

popicilor pentru blocarea

accesului vehiculelor
Definiţii
ART. 101 10
Popici – stâlpi cu înălţimea de maximum 1 m deasupra solului, dispuşi la
distanţe

suficient

de

mici

pentru

a

asigura

blocarea

accesului

vehiculelor/autovehiculelor în zonele stabilite de autorităţile administraţiei publice
locale.
ART. 101 11
(1) Achiziţia şi montarea/demontarea popicilor se va face de către prestatorul
activităţii numai la comanda reprezentanţilor Primăriei Galaţi.
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(2) Prestatorul va ţine cont ca organizarea achiziţiei popicilor să respecte
modelele, cromatica, înălţimea precum şi orice alte caracteristici fizice ale popicilor
deja montaţi pe domeniul public al municipiului Galaţi.
(3) Organizarea achiziţiei popicilor va respecta legislaţia privind achiziţiile
publice.
(4) Locaţiile unde/de unde se montează/demontează popici se stabilesc prin
hotărâre a Consiliului Local Municipal Galaţi
(5) În situaţia deteriorării popicilor, fie ca urmare a unui accident fie din alte
cauze, aceştia vor fi înlocuiţi. În acestă situaţie, popicii deterioraţi vor fi predaţi la
depozitul Primăriei Galaţi.

Preşedinte de şedinţă
Ciumacenco Nicuşor
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ANEXA F
la HCL.24/3 02 2009
CONSERVAREA,

ÎNTREŢINEREA

ŞI

REPARAREA

MONUMENTELOR DE FOR PUBLIC AFLATE PE TERITORIUL LOCALITĂŢII;
Definire
ART. 101 12
(1) In sensul prezentului regulament, monumentele de for public sunt bunuri
imobile, lucrări de artă plastică, artă monumentală, construcţii sau amenajări
neutilitare, având caracter decorativ sau comemorativ, amplasate în spaţii publice,
într-o zonă de protecţie, pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al
municipiului Galaţi.
(2) Monumentele de for public care sunt clasate ca monumente istorice, nu fac
obiectul prezentului regulament, urmând regimul juridic general stabilit pentru
acestea.
Condiţii generale
ART. 101 13
(1) Lista cu monumentele de for public din municipiul Galaţi va fi aprobată de
Consiliul Local Municipal Galaţi, cu respectarea legislaţiei în domeniu. Modificarea
sau completarea acesteia va avea acelaşi regim juridic.
(2) Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Galaţi va fi informat, ori de
câte ori este cazul dar cel puţin anual, cu privire la starea monumentelor de for public
din municipiu.
Organizarea activităţii
ART. 101 14
Conservarea monumentelor reprezintă ansamblul de măsuri necesare pentru
asigurarea menţinerii caracteristicilor fizice ale lucrării/construcţiei.
ART. 10115
(1) Pentru asigurarea conservării monumentelor, prestatorul va face
verificarea periodică anuală a acestora cu personal specializat, pentru a constata
starea fizică a acestora.
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(2) În urma verificărilor efectuate, prestatorul activităţii, va înainta
Primăriei Galaţi un raport cu privire la starea monumentelor şi deficienţele
constatate.
(3) Pe baza raportului înainat de prestator, Primăria Galaţi împreună cu
prestatorul va stabili măsurile necesare pentru înlăturarea deficienţelor.
ART. 10116
Întreţinerea monumentelor vizează executarea, cu caracter regulat, a
lucrărilor de curăţare a acestora în scopul păstrării aspectului estetic, de toaletare a
aborilor din jurul lor pentru a nu fi puse în pericol de eventuale prăbuşiri sau ruperi
de crengi, cosire a vegetaţiei din zona adiacentă, după caz.
ART. 10117
(1) Repararea monumentelor reprezintă ansamblul de activităţi care au ca
scop refacerea acestora prin restabilirea caracteristicilor prezentate la momentul
construirii lor.
(2) Repararea monumentelor curinde lucrări de vopsire, refacere a zidăriei
sau orice alte lucrări prin care monumentul este adus la starea fizică din momentul
inaugurării sale.
(3) La executarea lucrărilor de reparaţii, prestatorul va folosi materiale
similare sau echivalente cu cele folosite la construirea monumentului. Se va avea în
vedere, în mod deosebit, să nu se schimbe cromatica monumentului.
ART. 10118
Pentru intervenţii asupra monumentelor care se află în patrimoniul cultural
naţional sau mondial, anterior intervenţiei, prestatorul activităţii va obţine toate
avizele şi autorizaţiile necesare, de la instituţiile abilitate.
ART. 101 19
Prestatorul va executa lucrările de conservare, întreţinere şi reparare a
monumentelor de for public, cu personal propriu specializat şu cu utilajele din dotare.
Achiziţia materialelor necesare pentru executarea lucrărilor este supusă legislaţiei
privind achiziţiile publice.
Preşedinte de şedinţă
Ciumacenco Nicuşor
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