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Conţinutul documentaţiei pentru amplasare locuinţe, troițe
împrejmuiri şi amenajare acces la DN:
Cerere semnată de beneficiar în care vor fi obligatoriu specificate: numele complet, adresa completă, nr.
telefon/fax, e-mail;
Copie după actul de identitate al beneficiarului;
Avizul Serviciului Poliţiei Rutiere din cadrul IPJ ;
Nota de constatare întocmită de Secţia de Drumuri Naţionale în urma verificării documentaţiei şi a condiţiilor de
amplasare din teren;
Dovada achitarii autorizatiei și/au acordului prealabil (după caz), conform Ordinului MT 2018;
Certificat de urbanism (copie);
Acte teren din care sa rezulte distanţa de la limita proprietăţii la axa DN;
Acte de proprietate / concesiune / închiriere a terenului şi fişa cadastrală a terenului cu inventarul de coordonate
STEREO 70, vizată de Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
Memoriu general conţinând: date generale: descrierea situaţiei existentă în teren, încadrarea terenului în Planul
Urbanistic General aprobat de către DRDP Iaşi, prezentarea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru avizare
cu referiri la amplasament (inclusiv drumul şi poziţia km), topografia acestuia, precizarea distanţei dintre limita de
proprietate şi marginea îmbrăcăminţii rutiere, respectiv faţă de axa DN, suprafaţa terenului;
memoriu de specialitate cu prezentarea soluţiei de amenajare a accesului rutier la DN (după caz - drum de acces
de la proprietate la DN/la drum lateral/la drum colector), distanţele de amplasare a clădirilor faţă de elementele
geometrice ale drumului naţional, ale accesului, elementele geometrice ale intersecţiei dintre drumul de acces şi
DN (sectoare de racordare, raze de racordare), modul de soluţionare a continuităţii scurgerii apelor pluviale în
lungul DN, modul de colectare şi deversare a apelor pluviale şi uzate, tipul profilului transversal existent,
semnalizarea rutieră existentă în zonă precum şi cea propusă pentru dirijarea circulaţiei rutiere în zona accesului,
precizarea modului de circulaţie pietonală, poziţiile km aferente parcelei şi accesului la DN;
Plan de încadrare în teritoriu pe care va fi marcată locaţia terenului;
Plan de situaţie la scara 1/500 pe suport topografic cu evidenţierea cotelor STEREO 70, pe baza planului avizat şi
certificat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, privind vecinătăţile şi limitele terenului pe care se vor
reprezenta: parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism, vecinătăţile în lungul DN de o parte
cealaltă a obiectivului (în lungul DN pe ambele părţi ale acestuia) pe o lungime de 100 m, cu figurarea tuturor căilor
de acces acces rutier şi pietonal, reprezentarea clădirilor existente și proiectate, specificarea denumirilor şi
destinaţiilor fiecărui corp de clădire, reprezentarea căilor de acces carosabil din incinta proprietăţii, accesul la
proprietate cu elementele geometrice aferente şi razele de racordare la DN, distanţele de la axa DN la clădiri şi
împrejmuire, sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor, drumurile colectoare (dacă este
cazul) şi intersecţiile acestora cu drumul naţional; pe planul de situaţie vor fi specificate poziţiile km ale accesului la
DN şi a limitelor parcelei - deschiderea la drumul naţional;
Profiluri transversale prin DN întocmite la scara 1/100 în secțiunea corespunzătoare căii de acces şi amenajărilor
acestuia cu reprezentarea tuturor elementelor drumului național, cu dimensiunile aferente și a sistemului de
asigurare a continuităţii scurgerii apelor pluviale în lungul DN;
Profiluri transversale DN întocmite la scara 1/100 în secțiunea corespunzătoare, împrejmuirii și clădirilor existente
și proiectate;
Profiluri transversale prin DN în secțiunea aferentă drumului local (după caz)
Profiluri transversale prin drumul colector;
Detalii pentru structura rutieră a accesului și a drumului colector;
Fotografii relevante din zona DN şi a obiectivului proiectat;
Documentaţia va fi corelată cu Planul Urbanistic General sau PUZ- urile aprobate de DRDP Iaşi;
La solicitarea DRDP Iaşi/CNAIR SA se vor prezenta şi alte documente / planuri /detalii în cazul în care situaţia o
impune.

La întocmirea documentaţiei se vor respecta prevederile OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
actualizata, HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de urbanism, Normativul privind amenajarea
intersecţiilor, indicativ AND 600/2010, SR 1848/1/2/3 – 2011 semnalizarea rutieră; SR 1848/4–1995, SR 1848/5-1982, SR
1848-7– 2015.
Documentația va fi prezentată atât în format tipărit, cât și electronic în format pdf stocată pe CD/DVD/USB. Se vor
prezenta in format electronic documentele integrale (cu toate paginile pe care le conțin inclusiv documentele care sunt
tipărite față-verso).
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Documentaţia întocmită de către un proiectant de specialitate drumuri va fi prezentată în format tipărit, în 3
exemplare identice și complete. De asemenea, documentaţia va fi prezentată electronic în format pdf stocate pe
CD/DVD/USB, etc.
Toate piesele desenate vor fi semnate şi ştampilate şi vor avea în dreapta jos un cartuş care va cuprinde:
beneficiarul, numele firmei care a elaborat proiectul, numărul de înmatriculare sau nr. autorizaţiei (după caz) titlul proiectului
şi al planşei, data elaborării, numele, titlul profesional şi calitatea elaboratorilor; cartuşul va fi întocmit în conformitate cu
modelul cuprins în ANEXA la Ordinul MTCT 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Aranjarea filelor în documentaţie va respecta strict ordinea înscrisă în prezenta anexă.
DRDP Iași – tel 0232 214430/31, int 508
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