Anexa 3
Conținutul documentațiilor depuse în vederea obținerii avizului / acordului prealabil
pentru amplasarea în zona drumurilor judeţene a instalațiilor (conducte de ţiţei, gaze,
apă, canalizare, cabluri telefonice, ełectrice, TV, fibră optică, stâlpi):
1) Cerere tip;
2) Copie a Certificatului de Urbanism, cu termen de valabilitate, eliberat de organele
competente, pentru lucrările solicitate în cerere;
3) Proces verbal de constatare pe teren, încheiat de către Direcţia Judeţeană de Administrare a
Drumurilor şi Podurilor Iaşi (dacă este cazul);
4) Avizul Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, în cazul
lucrărilor care presupun restricții de circulație (se poate depune şi la faza de obţinere a
autorizaţiei de amplasament);
5) Copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice şi copie a Certificatului unic de
înregistrare, în cazul persoanelor juridice sau a celor fizice înmatriculate;
6) Proiect tehnic cu:
a) Memoriu de prezentare a lucrării, din care să rezulte:
- pozițiile kilometrice şi metrice (pe drumul judeţean) ale începutului şi sfârșitului traseului
paralel al cablului/conductei şi ale subtraversărilor/ supratraversărilor drumului judeţean;
- amplasamentul instalației în cadrul zonei drumului judeţean (distanţe faţă de axul drumul
judeţean);
- descrierea sumară a modului de amplasare a instalației (cu referiri la modul de execuție a
şanţului de amplasare, de amplasare a stâlpilor, de depozitare în timpul lucrărilor a pământului
rezultat din săpătura, a utilajelor, a materialelor şi a uneltelor, de execuție a
subtraversării/supratraversării drumului judeţean, asigurarea circulației pietonilor în timpul
lucrărilor, în cazul în care lucrarea se va realiza in localitate etc.);
- modul de refacere a zonelor afectate;
- modul de semnalizare a lucrărilor;
- durata de execuție a lucrărilor.
b) Plan de încadrare în zonă, la o scara convenabilă (1:2000);
c) Plan de situație la scara 1:500, care să cuprindă traseul instalației în zona drumului, cu
specificarea distanţei faţă de axul drumului judeţean, precum şi a poziţiilor kilometrice şi
metrice pe drumul judeţean ale începutului şi sfârşitului traseului instalaţiei şi a
subtraversărilor/supratraversărilor;
d) Profile transversale, în dreptul subtraversărilor/supratraversărilor (cu specificarea adâncimii
sau înălţimii de amplasare a instalațiilor - faţă de cota în ax a drumului judeţean) şi pentru
amplasarea în paralel cu drumul judeţean - pentru zonele specifice (cu specificarea distanţei
de amplasare faţă de axul drumului judeţean).
Proiectul tehnic trebuie să fie semnat de cei care l-au întocmit şi verificat.
7) Alte avize de la unităţi de proiectare, în funcție de prevederile de modernizare ale
drumului.
În funcție de situația din teren, Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi
Podurilor Iaşi poate solicita completarea documentației cu alte piese scrise sau desenate, de la
caz la caz.

Documentatie aviz sau acord prealabil instalatii

