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C E R E R E 

pentru emiterea acordului administratorului drumului public local 

Către, Primarul Orașului Popești-Leordeni 

Subsemnatul/Subscrisa……………....………………cu domiciliul/sediul în județul ………………….., 
municipiul/orașul/comuna ……………………. satul …………..…….., sectorul …………, cod poștal 
…….., strada ………………………………, nr. ………, bl. ….., sc. ….., et. …..., ap. ……, tel/fax 
…………………., e-mail …………………….……………….…….  

Reprezentant (ă) prin……………………….. cu domiciliul/sediul în județul ……………………………, 
municipiul/orașul/comuna ……………………. satul …………..…….., sectorul …………, cod poștal 
…….., strada ………………………………, nr. ………, bl. ….., sc. ….., et. …..., ap. ……, tel/fax 
…………………., e-mail …………………….……………….… 

în calitate de ………………………….....................În conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 
43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, si a Legii nr. 50/1991 actualizata, solicit 
emiterea acordului administratorului drumului public local, privind amplasarea și accesul la drumul  
public.local./strada...................................................................................................................pentru.lucrarea
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................... amplasament orașul Popești-Leordeni, 
Strada ……………………….… , nr. ……….., teren în suprafață de ………… mp, identificat cu nr. 
cadastral.........................., înscris în Cartea funciară nr.................... . 

Refacerea carosabilului se va executa de către constructorul : .....................................................................  

1. Lucrarea NU afectează / DA afectează carosabilul; 

2. Lucrarea NU afectează / DA afectează trotuarul;  

3. Lucrarea NU afectează / DA afectează zona verde; 

 Zona afectata de realizarea lucrării:  

Tip carosabil:______________________________________________________________________ 
Suprafața (mp) îmbrăcăminte, lungime si lățime :__________________________________________   
Tip bordură :mare (ml)_______________________________________________________________     

             Mică (ml)______________________________________________________________                          
Tip trotuar:________________________________________________________________________ 
Suprafața (mp) îmbrăcăminte, lungime și lățime: __________________________________________ 

 Tip zonă verde:____________________________________________________________________ 
Suprafață (mp), lungime si lățime :_____________________________________________________  

Atasez următoarele documente: 

- Plan de încadrare în zona pe care să fie marcată zona afectată, la o scara convenabilă (1:2000 
/1:5000);  
- Aviz tehnic de racordare la utilități de la societățile deținătoare de rețele (electricitate, distribuţie, 
gaz, etc.) sau fișa de soluții; 
- Memoriu de prezentare; 
- Plan de situație întocmit la o scară convenabilă, astfel încât să poată fi identificată corect 
suprafața domeniului public și privat afectată, astfel se va preciza lungimea și lățimea săpăturii 
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pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare, precum și suprafața adiacentă în vederea refacerii 
sistemului rutier;  
- Descrierea sumară a lucrărilor/activităților ce urmează a se desfășura, cu implicații asupra 
traficului rutier; 
 - Acordul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov - Serviciul Rutier, în condițiile reglementate de 
art. 52 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, acolo unde este cazul; 
- Plan de sistematizare rutieră; 
- Copie xerox a actului de identitate (în cazul persoanelor fizice) sau a certificatului de înregistrare 
fiscală (în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate);  
- Copie xerox a chitanței prin care se atestă încasarea taxei conform cu HCL, copie a ordinului de plată; 
- Contract de execuție pentru refacere pe domeniul public încheiat cu o firmă atestată tehnic pentru 
lucrări de întreținere, reparații drumuri.  
- Graficul de lucrări  cu numărul de zile necesare execuției. 
 
 
 
 

 

      Data: ……………………..                                                                      Semnătura, 

                                                                        

 


