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CONSILIUL LOCAL

REGULAMENT
DE DESF!SURARE A ACTIVIT!"II DE DE DEMOLARE /DESFIIN"ARE A
CONSTRUC"IILOR EXECUTATE ILEGAL PE TERENURI CE APAR"IN
DOMENIULUI PUBLIC /PRIVAT AL COMUNEI MO#NI"A NOU!

A.CONSIDERA"II GENERALE
Art.1 Prezentul regulament stabile!te cadrul juridic unitar !i condi"iile în care se desf#!oar# activitatea
de demolare /desfiin"are a construc"iilor executate ilegal pe terenuri ce apar"in domeniului
public /privat al comunei Mo!ni"a Nou#, în conformitate cu Legea nr.3 /2003 !i modific#rile
ulterioare, O.G. nr.71 /2002 aprobat# cu modific#ri prin Legea 515 /2002, H.G.955 /2004,
Legea 50 /2001 cu modific#rile ulterioare.
Art.2 Prevederile prezentului regulament î!i au aplicabilitatea în activitatea de demolare /desfiin"are a
construc"iilor executate ilegal pe terenuri ce apar"in domeniului public /privat al comunei
Mo!ni"a Nou#, activitate care este încredin"at# prin gestiune direct# unui operator.
Art.3 Consiliul Local al comunei Mo!ni"a Nou# p#streaz# prerogativele privind adoptarea politicilor
!i strategiilor de respectare a legisla"iei din domeniul lucr#rilor de construc"ii imobile, anexe
gospod#re!ti, construc"ii provizorii, etc.
Art.4 Finan"area !i realizarea activit#"ii de demolare /desfiin"are a construc"iilor executate ilegal pe
terenuri ce apar"in domeniului public /privat al comunei Mo!ni"a Nou# se fac cu respectarea
legisla"iei în vigoare .

B. Defini$ii generale
Legea 50 /1991 actualizata define!te regulile pe baza c#rora se realizeaz# lucr#rile de construc"ii !i
stabile!te documentele !i pa!ii ce trebuie urma"i pentru executarea legal# a construc"iilor de orice fel.
Conform acestei legi prin construc"ii se în"eleg construc"iile definitive, anexele gospod#re!ti,
construc"iile cu caracter provizoriu, etc.
Prin construc"ii definitive se în"elege imobile destinate locuin"ei, spa"ii comerciale etc realizate din
materiale tip c#r#mid#, BCA, bol"ari, beton, panouri tip ISOPAN sau tabla montate pe funda"ie de
beton, etc.
Anexele gospod#re!ti reprezint# construc"iile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite s#
ad#posteasc# activit#"i specifice, complementare func"iunii de locuire, care, prin amplasarea în
vecin#tatea locuin"ei, alc#tuiesc împreun# cu aceasta o unitate func"ional# distinct#.
În categoria anexelor gospod#re!ti, de regul#, sunt cuprinse : buc#t#rii de var#, grajduri pentru animale
mari, p#tule, magazii, depozite !i altele asemenea, În mod similar, sunt asimilabile no"iunii de anexe
gospod#re!ti !i garajele, serele, piscinele !i altele asemenea.
Construc"iile provizorii sunt construc"iile realizate din materiale !i alc#tuiri care permit demontarea
rapid# în vederea aducerii terenului la starea ini"ial# (confec"ii metalice, piese de cherestea, materiale
plastice ori altele asemenea) !i sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construc"iilor cu caracter
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provizoriu fac parte : chio!curi, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe c#ile !i în spa"iile publice,
corpuri !i panouri de afi!aj, firme !i reclame, copertine, pergole ori altele asemenea.

C. Demolarea /desfiin$area a construc$iilor executate ilegal pe terenuri ce
apar$in domeniului public /privat al comunei Mo%ni$a Nou&
Art.5 Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, par"ial# sau total#, a construc"iilor !i instala"iilor
aferente construc"iilor, a instala"iilor !i utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de
construc"ii de sus"inere a acestora, închiderea de cariere !i exploat#ri de suprafa"# !i subterane,
precum !i a oric#ror amenaj#ri se fac numai pe baza autoriza"iei de desfiin"are emis# de
autorit#"ile competente în acelea!i condi"ii ca !i autoriza"ia de construire, în conformitate cu
prevederile planurilor urbanistice.
Autoriza"ia de demolare va cuprinde, obligatoriu tipul de demolare : distructiv# – f#r# recuperare
de materiale de c#tre persoana /proprietarul care a ridicat construc"ia ilegal# sau nedistructiv# cu recuperarea materialelor de c#tre persoana /proprietarul care a ridicat construc"ia ilegal#.
Art.6 Lucr#rile de demolare a construc"iilor executate ilegal pe terenuri ce apar"in domeniului public
/privat al comunei Mo!ni"a Nou#, în func"ie de tipul construc"iei !i natura materialelor din care
este executat#, cuprind :
1. Inventarierea bunurilor aflate în interiorul construc!iilor ce urmeaz" a fi demolate.
Operatorul are obliga"ia de a desemna o comisie care va avea sarcinile de inventariere a
bunurilor aflate în interiorul construc"iei, precum !i materialele rezultate în urma activit#"ii de
demolare /desfiin"are. Listele de inventariere vor fi semnate atât de comisia de recep"ie cât !i
de proprietarul /persoana care a ridicat construc"iile neautorizate (dac# a fost identificat#).
Excep"ie : cazul în care proprietarul construc"iei neautorizate îsi ridic# bunurile aflate în
interiorul construc"iei, materialele rezultate în urma activit#"ii de demolare (distructiv# sau
nedistructiv#) nu se mai întocmesc listele de inventariere. Se va specifica doar în procesul
verbal de demolare întocmit de reprezentan"ii Prim#riei comunei Mo!ni"a Nou# c# toate
bunurile !i materialele au fost ridicate de proprietarul construc"iei neautorizate.
2. Debran#area construc!iilor de la alimentarea cu energie electric", ap", gaze naturale.
Aceste debran!#ri se vor face de c#tre operatorii de servicii de profil. Autoritatea
administrativ# are obliga"ia de a transmite !i operatorilor de servicii autoriza"ia de demolare
/desfiin"are propriu-zis#.
3. Desfacerea învelitorilor care pot fi realizate din tabl", !igl", pl"ci azbociment, panouri tip
ISOPAN, carton bitumat, etc. Cuprinde desfacerea învelitorilor (tabl#, tigla, placi azbociment,
panouri tip ISOPAN, carton bitumat, etc.) cu recuperarea materialelor, sortarea, stivuirea !i
transportul materialelor – dac# este cazul la depozitul operatorului. Demontarea jgheaburilor !i
burlanelor este o subgrup# a acestei activit#"i.
4. Desfacerea #arpantelor din lemn #i a elementelor componente sau a #arpantelor din
ferme metalice - cuprinde desfacerea tuturor elementelor, sortarea, stivuirea, transportul
materialelor rezultate - dac# este cazul !i transportul de!eurilor la rampa de gunoi
5. Desfacerea elementelor din beton simplu sau armat - se poate executa manual sau mecanic
(ciocanul pneumatic) !i cuprinde spargerea elementelor, înc#rcarea !i transportul molozului
rezultat.
6. Desfacerea c"ptu#elilor din lemn, placi tip Rigips, vata mineral", polistiren extrudat
/expandat, etc – cuprinde demontarea c#ptu!elilor, sortare, stivuire, înc#rcare !i transport –
daca este cazul c#tre depozitul operatorului. În caz contrar, înc#rcare !i transportul se va face
c#tre rampa de gunoi – cazul demol#rii distructive.
7. Demontarea u#ilor #i ferestrelor din lemn, metal, tâmpl"rie PVC; se vor demonta u!ile,
ferestrele, tocurile (indiferent de natura materialelor din care sunt executate) cu înc#rcare !i
transport – dac# este cazul la depozitul operatorului.
8. Demontarea elementelor de înc"lzire :
- A sobelor, !emineelor din pl#ci ceramice se execut# (în cazul demol#rii
nedistructibile) cu desfacerea îngrijit# a pl#cilor, sortarea, stivuirea, înc#rcarea !i
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transportul materialelor rezultate - dac# este cazul la depozitul operatorului, precum !i
înc#rcarea !i transportul molozului c#tre rampa de gunoi. Dac# exist# sobe din
c#r#mid#, demolarea se realizeaz# distructiv.
- A caloriferelor !i a centralei termice, a boilerului, a "evilor de circula"ie a agentului
termic, etc.
9. Demolarea pere!ilor din c"r"mid", BCA, bol!ari, panouri tip ISOPAN sau tabl", etc –
cuprinde d#râmarea zidului propriu zis, înc#rcarea !i transportul molozului rezultat c#tre rampa
de gunoi, sortarea, stivuirea, înc#rcarea !i transportul - dac# este cazul a c#r#mizilor,
panourilor tip ISOPAN sau tabl#, etc la depozitul operatorului. Demolarea pere"ilor din
c#r#mid#, BCA, bol"ari se poate face !i mecanic cu ajutorul unui utilaj de profil f# a se
recupera materiale.
10. Demolarea funda!iilor din c"r"mid", piatra – cuprinde activit#"i identice ca la demolarea
pere"ilor din c#r#mid#. În cazul în care funda"ia este din beton armat se vor aplica activit#"ile
de la desfacerea elementelor din beton;
11. Desfacerea bordurilor din piatr" sau beton – a!ezate pe nisip sau beton : dislocarea
bordurilor, sortare, înc#rcare !i transport – dac# este cazul la depozitul operatorului.
Desfacerea pavajului din bolovani de r#u, piatra brut#, dale din beton cuprind acelea!i etape.
12. Desfacerea împrejmuirilor din lemn, metal, placi prefabricate, zid"rie din c"r"mid",
BCA, bol!ari, etc:
– Desfacerea îngrijit# a scândurilor, bilelor sau riglelor din lemn, sortare, stivuire,
înc#rcare !i transport – dac# este cazul c#tre depozitul operatorului.
– Desfacerea îngrijit# a panourilor !i por"ilor, spargerea soclului, scoaterea montan"ilor
din zid#rie, sortare, stivuire, înc#rcare !i transport – dac# este cazul la depozitul
operatorului.
– Desfacerea îngrijit# a pl#cilor prefabricate din beton în vederea recuper#rii, a
stâlpilor, stivuirea, înc#rcarea !i transportul - dac# este cazul la depozitul operatorului.
– În cazul împrejmuirilor din c#r#mid#, BCA, bol"ari sau din beton armat de vor aplica
m#surile de la demolarea pere"ilor din c#r#mid#, BCA, bol"ari sau demolarea
elementelor din beton armat.
13. Alte lucr"ri - dac" exist" : desfacerea sc#rilor metalice, desfacerea sc#rilor din lemn, a
treptelor din c#r#mid#, desfacerea placajelor din marmur#, demontarea balustradelor, grilelor
!i parapetelor metalice montate, desfacerea placajelor din marmur#, desfacerea du!umelelor
din lemn, a pardoselilor din parchet, desfacerea pardoselilor din ciment !i c#r#mid# : cuprind
activit#"i de desfacere, demontare, sortare, stivuire, înc#rcare, transport – dac# este cazul la
depozitul operatorului !i transportul molozului – dac# exist# la rampa de gunoi.
14. Înc"rcarea materialelor rezultate, bunurilor aflate în interiorul construc"iei se poate face
manual sau mecanic.
15. Eliberarea terenului de materiale rezultate #i aducerea terenului la forma ini!ial";
16. Transportul materialelor /produselor se face cu mijloacele auto aflate în dotarea
operatorului.
Art.7 Lucr#rile de demolare /desfiin"are a construc"iilor executate ilegal pe terenuri ce apar"in
domeniului public /privat al comunei Mo!ni"a Nou# sunt condi"ionate de urm#toarele :
- Existen"a unei autoriza"ii de demolare /desfiin"are emis# de autorit#"ile competente;
- Delimitarea cu materiale specifice a zonei de lucru astfel încât s# nu pun# în pericol siguran"a
trec#torilor, etc. În cazul în care ac"iunile ce trebuie întreprinse pentru executarea demol#rilor
dep#!esc atribu"iile operatorului, aceste activit#"i de delimitare vor fi preluate de c#tre
reprezentan"ii Poli"iei Locale, Poli"iei Romane, Jandarmeriei, Pompieri;
- Asigurarea cu personal executant instruit !i testat în ceea ce priveste procedura de lucru;
asigurarea materialelor, uneltelor, aparatelor !i echipamentelor de lucru (polizoare unghiulare,
ma!ini de g#urit, generatoare de sudur# /t#iere oxiacetilenic#, etc) !i utilajelor (buldoexcavator,
generator de curent, ciocane demolatoare, tractor înc#rc#tor, autocamioane, etc).
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Art.8 Depozitarea bunurilor aflate în interiorul construc"iei !i materialelor rezultate în urma
demol#rilor. Operatorul are obliga"ia de a p#stra pe o perioad# de maxim 3 luni de la
efectuarea demol#rii construc"iei bunurile !i materialele rezultate în urma demol#rii
nedistructibile, f#r# a percepe taxe c#tre proprietarul /persoana care a ridicat construc"iile
neautorizate. Dup# aceast# perioad#, operatorul nu mai r#spunde de securitatea !i siguran"#
acestor materiale /produse, având dreptul :
- De a transmite aceste materiale /produse c#tre persoane defavorizate care solicita
autorit#"ilor publice locale sprijinul pentru achizi"ia de materiale de construc"ii rezultate
din demol#ri.
- De a comercializa de!eurile metalice c#tre centre de colectare de profil (fier vechi);
- De a folosi aceste materiale /produse oriunde unde considera operatorul c# aceste
materiale /produse pot fi utile.
Operatorul are obliga"ia de a în!tiin"a, în scris, cu 15 zile înainte persoana /proprietarul (dac# a fost
identificat) care a ridicat construc"ia ilegal# care a fost demolata de expirarea termenului de depozitare
a materialelor /produselor.
În cazul în care persoana /proprietarul construc"iei neautorizate nu a fost identificat, operatorul are
obliga"ia de a afi!a la sediul sau !i la punctele de lucru, în locuri vizibile !i pe toat# perioada de
depozitare, datele despre construc"ia demolat#. Dup# aceast# perioad#, operatorul are dreptul :
- De a transmite aceste materiale /produse c#tre persoane defavorizate care solicita
autorit#"ilor publice locale sprijinul pentru achizi"ia de materiale de construc"ii rezultate
din demol#ri
- De a comercializa de!eurile metalice c#tre centre de colectare de profil (fier vechi);
- De a folosi aceste materiale /produse oriunde unde considera operatorul c# aceste
materiale /produse pot fi utile.
Art.9 Obliga"iile privind protec"ia mediului. Pe toat# perioada lucr#rilor de demolare /desfiin"are a
construc"iilor executate ilegal pe terenuri ce apar"in domeniului public /privat al comunei
Mo!ni"a Nou#, operatorul va respecta condi"iile impuse de legisla"ia privind protec"ia
mediului.

D. Verific&ri, recep$ii, garan$ii
Art.10 Verificarea lucr#rilor executate de c#tre operator se va face de c#tre reprezentantul serviciului
de specialitate din cadrul Prim#riei comunei Mo!ni"a Nou# înso"it de reprezentantul operatorului !i se
va urm#ri
- Respectarea autoriza"iei de demolare /desfiin"are;
- Respectarea drepturilor persoanelor riverane construc"iei ce se demoleaz#;
- Respectarea tuturor normelor privind legisla"ia în domeniul demol#rilor /desfiin"#rilor
construc"iilor;

E. Drepturile %i obliga$iile autorit&$ilor administra$iei publice locale, ale
operatorului %i ale beneficiarilor de lucr&ri
Art. 11 Atribu"iile, drepturile !i obliga"iile autorit#"ilor administra"iei publice locale
1. Autorit#"ile administra"iei publice locale ac"ioneaz# în numele !i interesul comunit#"ilor
locale pe care le reprezint# !i r#spund în fa"a lor pentru modul cum gestioneaz# domeniul
public !i privat al comunei Mo!ni"a Nou#;
2. În raport cu operatorul are dreptul de a verifica, de a solicita refundamentarea !i s# aprobe
structur#, nivelurile !i ajust#rile pre"urilor !i tarifelor propuse de operatorul care execut#
lucr#rile de demolare /desfiin"are a construc"iilor executate ilegal pe terenuri ce apar"in
domeniului public /privat al comunei Mo!ni"a Nou#.
3. Autorit#"ile administra"iei publice locale au urm#toarele obliga"ii :
- S# aduc# la cuno!tin"a public# în condi"iile legii !i s# în!tiin"eze, în scris, în termenul
prev#zut de lege persoana /proprietarul construc"iei ilegale, hot#rârile !i dispozi"iile al
c#ror obiect îl constituie demolarea /desfiin"area construc"iilor executate ilegal pe
terenuri ce apar"in domeniului public /privat al comunei Mo!ni"a Nou# ;
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- S# transmit# operatorului, prin post#, fax, post# electronic# autoriza"ia de demolare
/desfiin"are a construc"iilor executate ilegal pe terenuri ce apar"in domeniului public
/privat al comunei Mo!ni"a Nou#, cu minim 5 zile înainte data stabilit# pentru
efectuarea lucr#rilor de demolare.
- S# respecte !i s# îndeplineasc# obliga"iile asumate prin regulamentul de organizare !i
func"ionare !i prin caietul de sarcini;
- S# achite contravaloarea presta"iilor efectuate de c#tre operator;
- S# p#streze confiden"ialitatea, în condi"iile legii, a informa"iilor cu privire la
activitatea operatorului.

F. Drepturile %i obliga$iile operatorului
Art.12 Drepturile !i obliga"iile operatorului privind activitatea de demolare /desfiin"are a
construc"iilor executate ilegal pe terenuri ce apar"in domeniului public /privat al comunei Mo!ni"a
Nou#
Operatorul are urm!toarele drepturi :
1. s# încaseze contravaloarea lucr#rilor executate, corespunz#tor cantit#"ii !i calit#"ii acestora;
2. s# propun# autorit#"ilor administra"iei locale ajustarea periodic# a pre"urilor !i tarifelor, în
func"ie de evolu"iile intervenite în costurile de operare, de legisla"ie, etc;
Operatorul are urm!toarele obliga"ii :
3. s# respecte clauzele caietului de sarcini !i a regulamentului de desf#surare a lucr#rilor de
demolare /desfiin"are a construc"iilor executate ilegal pe terenuri ce apar"in domeniului public
/privat al comunei Mo!ni"a Nou#;
4. S# furnizeze autorit#"ilor administra"iei locale informa"iile solicitate !i s# asigure accesul la
toate informa"iile necesare verific#rii !i evalu#rii activit#"ii de demolare /desfiin"are a
construc"iilor executate ilegal pe terenuri ce apar"in domeniului public /privat al comunei
Mo!ni"a Nou#.
5. toate achizi"iile efectuate se vor realiza respectând legisla"ia achizi"iilor publice în vigoare;
6. s# asigure finan"area preg#tirii !i perfec"ion#rii profesionale a propriilor salaria"i;
7. s# se autorizeze conform prevederilor legale în vigoare;
8. s# instruiasc# personalul care va efectua lucrarea;
9. va r#spunde de eventualele accidente de munc#;
10. s# r#spund# de eventualele daune materiale sau morale generate de lucr#rile efectuate
necorespunz#tor.
11. s# nu încredin"eze c#tre al"i operatori activitatea de demolare /desfiin"are a construc"iilor
executate ilegal pe terenuri ce apar"in domeniului public /privat al comunei Mo!ni"a Nou#

G. Clauze financiare %i de asigur&ri
Art.13 Operatorul are obliga"ia de a încheia !i onora contracte de asigur#ri pentru mijloacele din
patrimoniul public, utilizate pentru efectuarea lucr#rilor de demolare /desfiin"are. Conform
legisla"iei în vigoare privind asigur#rile.
Art.14 Tarifele percepute de operator pentru aceast# activitate de demolare /desfiin"are a
construc"iilor executate ilegal pe terenuri ce apar"in domeniului public /privat al comunei
Mo!ni"a Nou# vor fi stabilite prin hot#râri ale Consiliului Local al comunei Mo!ni"a Nou#.
Art.15 La sfâr!itul fiec#rei luni, operatorul va întocmi situa"ia de lucr#ri în baza rapoartelor
/proceselor verbale de terminare a lucr#rilor confirmate de c#tre reprezentan"ii Prim#riei
comunei Mo!ni"a Nou#. Sumele rezultate din situa"iile de plat# lunare vor fi facturate numai
dup# confirmarea cantitativ# !i calitativa de c#tre inspectorii de specialitate ai Prim#riei
comunei Mo!ni"a Nou#. Fiecare situa"ie de plat# va fi înso"it# de dovada achizi"ion#rii
materialelor folosite pentru efectuarea lucr#rilor. Materialele folosite vor fi achizi"ionate de
operator respectând legisla"ia privind achizi"iile publice.
Art.16 Prim#ria comunei Mo!ni"a Nou# va avea acces la modul de fundamentare a tarifelor.
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Art.17 Beneficiarul va re"ine un procent de 5% din valoarea fiec#rei facturi emise de operator în
vederea constituirii unei garan"ii de bun# execu"ie, restituirea acestor garan"ii urmând s# se
fac# în luna ianuarie a anului urm#tor.

H. R&spunderi %i sanc$iuni
Art.18 Înc#lcarea dispozi"iilor prezentului regulament atrage r#spunderea disciplinar#, civil#,
contraven"ionala sau penal#, dup# caz.

I. Dispozi$ii finale %i tranzitorii
Art.18 Modific#rile legislative aduse regulamentului cadru de administrare a domeniului public !i
privat cu caracter imperativ modifica de drept prezentul regulament.
Art.19. Prezentul regulament poate fi modificat !i completat prin hot#râri ale Consiliului Local #la
comunei Mo!ni"a Nou#, adoptat# cu majoritatea voturilor consilierilor în func"ie.
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