
  
CĂTRE: 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC 

 

 

CERERE 
PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE SĂPĂTURĂ 

 

 

 

 

 

 Beneficiar 1)___________________________________________________ cu domiciliul 2) 

în judeţul_______________________municipiul/orașul___________________________________  

cod poştal ______ strada _____________________________nr. _________ tel.-_______________, 

e-mail_______________________,solicit eliberarea în conformitate cu prevederile H.C.L. 53/1994 

Hot. Cons. Local nr. 273/2021 şi Hot Cons.Local 80/2009 a autorizaţiei de săpătură pentru terenul 

situat în judeţul Harghita,  municipiul Odorheiu Secuiesc,  strada ___________________________ 

nr. _______________,      _______ mp drum, trotuar modernizat, 

                                          ________mp drum, trotuar nemodernizat și zona verzi. 

 Constructor _____________________________ cu sediul în judeţul ___________________ 

municipiul/orașul/satul_________________cod poştal_______strada________________________  

nr. ____telefon _______________ 

 În vederea executării lucrărilor de 3): ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Proiectul lucrărilor, nr.: ___________________________________________ a fost eliberat 

de _______________________________ cu sediul în judeţul _____________________ 

municipiul/orașul/satul _________________________________________ cod poştal ________ 

strada ________________ ____________________ nr. ________. 

 Verificarea proiectului conform prevederilor legale a fost efectuată de: _________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 Durata executării lucrărilor este de _______zile, începând de la data de _____________ 

până la data de ____________. 

Pentru eliberarea autorizaţiei de săpătură veţi prezenta: 

             I.)   Autorizaţia de construire / Certificat de Urbanism (lucrări de branșamente și   

                   racorduri executate pe domeniului public) 

            II.)  Dovada titlului asupra terenului (copie legalizată) - Carte funciară (extras) 

           III.)  Proiectul lucrărilor  

            IV.)  Avize: S.C. HARVÍZ S.A..,  S.C. ELECTRICA S.A., DELGAZ GRID S.A,  

        Protecția Mediului 

              V.)  Dovada achitării taxei 

Reţinere garanţie Conf. Hotărârii nr.80/2009 al Consiliul Local al Municipiului Odorheiu 

Secuiesc pentru:  

drum trotuare modernizat: 

                                           - refacere cu asfalt la cald                              200,00 lei /mp  

                                           - refacere cu alte tehnologii                           220,00 lei /mp 

                                           -  refacere drum nemodernizat,zonă verzi       70,00 lei/mp 

  

   

 



      Sumele se plătesc pentru metru pătrat întreg, rotunjirea făcându-se în sus. Sumele pe 

metru pătrat datorate ca garanţie vor fi indexate anual cu rata inflaţiei. 

Taxă pentru ocuparea domeniului public: 

 
Săpătură, drum, trotuar                       suprafaţă < 100 mp             100,00 lei/mp/10 zile 

modernizat                                        suprafaţă > 100 mp           75,00lei/mp/10 zile                                   

Săpătură, drum, trotuar       suprafaţă < 100 mp           20,00 lei/mp/10 zile 

nemodernizat,zone verzi suprafaţă > 100 mp           10,00 lei/mp/10 zile 

  

 În cazul în care trotuarul este afectat în porţiune mai mare de 50% beneficiarul are datoria 

de a reface pe toată lăţimea trotuarului îmbrăcămintea  . 

 

 

  

                                          

  

 
 

  

  Data _________________ 

 Semnătura 

 ________________ 

 

 

 
 

Taxa pentru eliberarea autorizaţie de săpătură se stabileşte de către personalul de specialitate autorizat, pe baza 

reglementărilor legale în vigoare. Chitanţă de plată a taxei se anexează la depunerea cererii. 

1) Numele şi prenumele solicitantului: persoana fizică sau reprezentant al firmei (persoana juridică) cu precizarea 

denumirea firmei şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei. 

2) Pentru persoana fizică se completează cu datele privind domiciliul acesteia, iar pentru reprezentant al firmei (persoane 

juridice) se completează cu datele privind sediul firmei. 

3) Se înscrie categoria lucrărilor ,denumirea lucrării ,precum şi alte elemente principale care definesc toate lucrările 

prevăzute a fi autorizate. 

 


