
               ROMÂNIA 

                    JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ 

 

HOTĂRÂREA 
pentru aprobarea Regulamentului privind lucrările tehnico-edilitare care se execută 

pe domeniul public sau privat al municipiului Lugoj 

 

 Consiliul Local al Municipiului Lugoj; 

 Având în vedere Referatul nr. 33.021 din 09.04.2020 al Primarului Municipiului 

Lugoj- inițiator al Proiectului de hotărâre; 

 Ținând cont de raportul de specialitate nr. 56.427 din 13.07.2020 întocmit de 

Direcția tehnică; 

 Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 55 din 09.04.2020 pentru aprobarea 

Regulamentului privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau 

privat al municipiului Lugoj; 

 Luând în considerare avizul nr. 133 din 25.08.2020 al Comisiei de amenajarea 

teritoriului, urbanism și protecția mediului și a celorlalte Comisii de specialitate ale 

Consiliului local al municipiului Lugoj; 

 Având în vedere Anunțul nr. 56.200 din 13.07.2020 de promovare a Proiectului de 

hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind lucrările tehnico-edilitare care se execută 

pe domeniul public sau privat al municipiului Lugoj, publicat conform prevederilor Legii 

nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

            Luând în considerare dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. ,,f”, art.37 alin. (4) din Legea 

nr. 51/2006 a serviciilor  comunitare  de  utilități  publice, republicată  cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ţinând cont de dispoziţiile art.51 alin.(2) din O.G. nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând prevederile art.3, alin.(1) lit.,,c” coroborate cu art.11, alin.(1) lit.,,b” din 

Legea nr.50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

completările și modificările ulterioare: 

 Luând în considerare art.4 lit.,,b” şi art.18 din Normele Metodologice din 12 

octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, aprobate prin Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr.839/2009, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea art. 3, art.8 alin.(1) lit.,,g”şi ,,l” din O.G. nr.21/2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevderile art.15 şi 16 din O.G. nr. 2/2001  privind  regimul juridic 

al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând cont de dispoziţiile art.20 alin.(1) lit.,,c” şi art.30 alin.(3) şi alin. (4) din 

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art.553 alin.(1), art. 554 alin.(1), art.867 alin.(2) şi 

art.868 din Codul Civil; 

 În conformitate cu art. 129 alin.(1) şi (2) lit.,,c” şi ,,d” și alin.(7) lit. ,,i”, ,,k” şi ,,m” 

din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 139  alin. (1) coroborat cu art.5 lit.,,ee”, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 

198 alin. (1) și art.  243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

            Art.1 – Se aprobă Regulamentul privind lucrările tehnico-edilitare care se execută 

pe domeniul public sau privat al municipiului Lugoj,  anexă la prezenta hotărâre. 



 Art.2 - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei     

 tehnice. 

 Art.3   -  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Jud. Timiş; 

- Primarului Municipiului Lugoj; 

- Direcţiei administraţie publică locală; 

- Direcţiei tehnice; 

- Direcţiei economice; 

- Serviciului impozite şi taxe; 

- Celor interesaţi prin afişare şi publicare; 

- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 
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