ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr. 10/2012
privind aprobarea unor masuri privind efectuarea bransamentelor la sistemele
publice de alimentare cu apa potabila §i canalizare din comuna Grivita
Avand in vedere:
- expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea unor masuri privind
efectuarea bransamentelor la sistemele publice de alimentare cu apa potabila §i canalizare din
comuna Grivita;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Grivita;
~ prevederile 11.G. nr. 188/2002 de aprobare a Normelor privind conditiile de descarcare
in mediul acvatic a apelor uzate;
- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa §i canalizare, cu
modificarile §i completarile ulterioare;
In conditiile prevazute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 §i 2 lit. d) §i ale alin. 6 lit. a), pet. 14, precum §i ale
art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile
§i completarile ulterioare;
Consiliul local a! comunei Grivita, judetul Vaslui:
HOTARA§TE:
Art. 1 Se aproba procedura de bransare a utilizatorilor la sistemul de alimentare cu apa
din comuna Grivita, in conditiile specificate in caietul de sarcini prevazut in anexa nr. 1 care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Executia bransamentelor se va efectua in baza unei documentatii care va cuprinde,
in mod obligatoriu, cererea tip conform ITL 065, proiectul tehnic, numai dupa ohtinerea
autorizafiei de bransament model ITL 066.
Art. 3 Bransarea unui utilizator se poate realiza cel putin la sistemul public de canalizare,
in conditiile specificate in caietul de sarcini.
Art. 4 Executia se va efectua doar de catre persoane fizice sau juridice atestate si
autorizate, in conditiile legii, obiectului specific de activitate.
A rt 5 Beneficiarii vor suporta costurile materialelor folosite si a manoperei aferente.
Art. 6 Primarul comunei Grivita cu sprijinul compartimentului de resort va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 7 Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor si institutiilor interesate prin grija
secretarului comunei.
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Anexanr. 1 laH .C.L.nr. 10/01.08.2012
CAIET DE SARCINI

privind executarea retelelor exterioare de apa §i canalizare
Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice pentru executarea retelelor
exterioare de apa
canalizare §i etapele ce trebuiesc urmarite pentru realizarea acestora de
catre firme autorizate.
Sistemele de alimentare cu apa potabila §i de canalizare sunt sisteme de utilitati publice
care fac parte din domeniul public al comunei Grivita. Consiliul local al comunei Grivita are in
administrare $i hotara^te masurile, procedura, tarifele pentru gestionarea corespunzatoare a
acestora.
Executarea bran§amentelor la sistemele publice de utilitati se va efectua in conformitate
cu prevederile Autorizatiei de bran§ament §i a proiectului tehnic aferent.
A. Executarea retelei exterioare de ana
1. Fregatirea terenului pe unde va trece conducta de apa
In aceasta etapa se indentifica traseul pe unde se va monta conducta de apa eliberandu-se
terenul de eventuale materiale sau de§euri.
2. Marcarea traseului pe unde se va sapa §antul §i se va monta conducta de apa; saparea
§antului.
Saparea §antului se va face manual sau mecanic, va avea o latime de min. 0,40 m §i o
adancime de 1,20 m. Se pozeaza pe pat de nisip sau argila. Saparea se poate executa manual §i
de utilizator respectand cerintele caietului de sarcini.
3. Montarea conductei de apa
Conducta exterioara de apa se va executa din tevi de polietilena de inalta densitate §i se
va monta la o adancime de 1,20 m. Conducta va avea diametru mic, 25 mm prevazuta cu piesa
de bransare la coloana de apa.
In locurile unde conducta de apa intersecteaza traseul canalizarii exterioare, aceasta se va
monta deasupra conductei de canalizare, asigurandu-se o distanta intre ele de 0,40 m pe
verticala.
4- Executarea lucrarilor de constructii adiacente. respectiv caminul de apometru
Caminul de apometru se va construi din caramida sau beton. Se poate executa manual $i
de utilizator respectand cerintele caietului de sarcini.
Caminul de apometru va avea sectiunea interioara de 1,20 x 1,20 m §i o adancime pana la
radier de 1,50 m, iar capacul de acces va fi de tip necarosabiL Caminul de apometru va fi
executat pe proprietatea privata a utilizatorului, prevazut cu 3 robineti astfel: 1 buc. mainte de
apometru, 1 buc. dupa apometru §i 1 buc. pentru bay-pass, care se va sigila. Apometrul montat
va fi apometru umed.
5- Astuparea santului si amenaiarea terenului
Umplerea §antului cu pamant se va face in straturi succesive ce se vor compacta.

Executarea bran§arii se va face dupa obtinerea autorizatiei de bran§are de la primarie,
Bran§amentul la coloana de apa se va efectua de o persoana fizica/juridica autorizata pentru
obiectul de activitate care va elibera un certificat de conformitate asupra lucrarii.
B. Reteaua de canalizare exterioara
1- Faza premergatoare
A

In aceasta faza se executa pregatirea traseului unde se va executa reteaua de canalizare
prin eliberarea terenului de eventuale de^euri $i amenajarea acestuia pentru aprovizionarea $i
manipularea materialelor.
2. Faza de executie cuprinde urmatoarele etape:
* executia §anturilor
- montarea tuburilor din PVC cu mufa §i gamitura din cauciuc
- umplerea partiala cu pamant al $anturilor.
Pe durata executiei se vor incheia procese-verbale de lucrari intre beneficiar §i constructor in
care se va consemna modul in care s-au executat operatiile sau rezultatele probelor la
urmatoarele operatiuni:
- executarea umpluturilor §i refacerea terenului conform destinatiei initiale
- punerea in functiune la parametrii proiectati $i verificarea capacitatii de transport
Pescrierea lucrarilor ce necesita a se executa:
a*Trasarea lucrarilor pe teren si pregatirea terenului
Trasarea canalelor consta in materializarea pe teren a axului acestora §i a limitelor
sapaturii pamantului.
b. Sapatura
Executia sapaturii va incepe dupa completa organizare a §antierului astfel ca $antul sa
ramana deschis numai in timpul strict necesar.
Sapatura se va executa mecanizat sau manual conform prevederilor din proiect.
Amenajarea patului conductei se va realiza astfel meat sa se evite prezenta in patul de
a§ezare sau in umplutura a unor corpuri tari (pietre, rod, etc.).
In terenuri tari, tran§eea se va sapa cel putin cu 0,15m mai adanc decat normal, pentru a
putea a§terne un strat de nisip sau material fin cu o granulatie de maxim 20mm.
3- Lucrari anexe t>e retelele de canalizare
Pentru buna functionare §i mtretinerea corespunzatoare a lucrarilor trebuie executate o
serie de lucrari anexe pe reteaua de canalizare.
Se vor executa camine intermediare de vizitare cu diamentru mic, din PVC, cu adancime
variabila, pentru a asigura panta de scurgere, care poate asigura 1-4 utilizatori a le directiona
pana la reteaua stradala cu rol de a asigura o singura traversare a drumului.
Caminele intermediare de racordare vor fi prevazute cu piese de racordare, conducts de
Dn 110 mm, din PVC, pana la caminele de vizitare ce se vor executa pe proprietatea privata a
utilizatorului,

