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R E F E R A T
privind obligativitatea intretinerii stalpilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca

de catre detinatorii acestora

  

Pentru imbunatatirea aspectului estetic al orasului se impune ca stalpii care sustin 
retelele aeriene si sunt amplasati pe trotuare, sa fie in permanenta curatati, intretinuti si 
vopsiti.

SR  1848-7:2004 prevede  faptul  ca « marcajele  aplicate  pe  stalpii…  aflati  pe 
platforma drumului se executa cu vopsea galbena … astfel : in localitati, cu un inel avand 
inaltimea de 0,5m, a carui parte inferioara este situata la 0,75m de la baza ».

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare prevede la art.50 faptul ca « detinatorii de constructii, amenajati, 
accesuri, instalatii sau orice alte obiective amplasate in zona drumului public sunt obligati 
sa  execute  revizia  periodica si  repararea acestora  pentru a asigura estetica,  protejarea 
drumului si siguranta circulatiei ».

Tinand cont ca la momentul actual stalpii existenti amplasati, in mare majoritate 
din beton, prezinta la baza zona cea mai afectata de mizerie, consideram ca este necesara 
curatarea si apoi vopsirea in culoare gri a stalpului, intre cota trotuarului si inelul galben 
prevazut in SR.1848-7. 

Tinand cont de cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotarare prin 
care toti detinatorii de stalpi de pe raza municipiului sa fie obligati sa efectueze lucrarile 
de curatare si vopsitorie a stalpilor propri astfel :  vopsirea in culoare gri a stalpului, intre 
cota 0 si  0,75m de la baza, si vopsirea unui  inel galben cu inaltimea de 0,5m de la cota 
0,75m unde se termina culoarea gri.

In cazul nerespectarii  obligatiilor ce le revin detinatorilor stalpilor,  se stabileste 
sanctiunea cu  amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei, iar raspunderea se retine in sarcina 
persoanei juridice detinatoare  a stalpului.

DIRECTOR, SEF SERVICIU,

   Virgil Porutiu Mirela Marincean



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI             PROIECT  AVIZAT
CLUJ - NAPOCA         Secretarul municipiului

  Jr. Aurora Rosca  
 H O T Ă R Â R E

privind  obligativitatea intretinerii stalpilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca
de catre detinatorii acestora 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind obligativitatea intretinerii stalpilor de pe 

raza  municipiului  Cluj-Napoca  de  catre  proprietarii  acestora-  proiect  din  iniţiativa 
primarului;

Analizând Referatul nr.81737/03.03.2014 al Direcţiei tehnice  prin care se propune 
obligativitatea  intretinerii  stalpilor  de  pe  raza  municipiului  Cluj-Napoca  de  catre 
proprietarii acestora ;

Reţinând prevederile Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările şi completările ulterioare si 
ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;
Potrivit  dispoziţiunilor  art.  36,  39  alin.  1  şi   45  din  Legea  nr.  215/2001  a 

administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
                                                  H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.  1.  In  vederea  asigurarii  esteticii  si  sigurantei  circulatiei  la  nivelul 
municipiului  Cluj-Napoca, toti  detinatorii  de  stalpi  amplasati  pe  domeniul  public  al 
municipiului au obligatia de a efectua lucrari de curatare si vopsire a acestora, astfel : 
vopsirea in culoare gri a stalpului, intre cota 0 si  0,75m de la baza, si vopsirea unui  inel 
galben cu inaltimea de 0,5m de la cota 0,75m unde se termina culoarea gri.

Art. 2  Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art.1 şi se sancţionează 
cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei. Raspunderea pentru contraventiile prevazute de 
prezenta hotarare se retine in sarcina persoanei juridice detinatoare  a stalpului.

Art.3 Persoana sanctionata contraventional poate achita in termen de cel mult 48 
de ore de la inmanarea sau de la data comunicarii procesului verbal, jumatate din minimul 
amenzii contraventionale stabilite la art.2.

Art.4  Dispozitiile  prezentei  hotarari  se  completeaza  cu  cele  ale  Ordonantei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata prin Legea nr. 
180/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia poliţia locală 
si Direcţia tehnică.

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     Contrasemnează:
                                      Secretarul municipiului,

                                                                                        Jr. Aurora Rosca
Nr. _____din ________2014
(Hotărârea a fost adoptată cu __voturi) 
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