Piese obligatorii pe care trebuie sa le contina documentatiile depuse in vederea obtinerii

autorizatiei de amplasare si acces la drum
pentru

PANOURI PUBLICITARE

(totemuri, firme luminoase, panouri indicatoare, altele decat cele prevazute de STAS SR 1848/12004)

1. Cerere tip (completata si semnata si/sau stampilata de beneficiar, conform certificatului de urbanism);
2. Copie a certificatului de urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru amplasarea panoului;
3. Proces verbal de constatare pe teren – formular F pv 3, incheiat de catre Sectia de Drumuri Nationale pe raza careia se
executa lucrarea;
4. Memoriu de prezentare a lucrarii, din care sa rezulte:
 traseul existent al drumului national cu toate elementele sale (curbe, intersectii);
 pozitia kilometrica si metrica a amplasamentului panoului publicitar;
 descrierea amplasamentului (descrierea profilulului drumului, conditii existente, distante fata de intersectii);
 descrierea panoului (forma, dimensiuni, materiale, distanta fata de axul drumului a marginii panoului, înaltimea de amplasare a
acestuia fata de cota drumului national, etc);
 semnalizarea rutiera existenta in zona (indicatoare de semnalizare rutiera existente);
 detalii de prindere a panoului;
 studiu de rezistenta intocmit de un specialist si vizat de un verificator proiecte abilitat;
5. Copie a actului de identitate, (in cazul persoanelor fizice) sau copie a certificatului de inregistrare fiscala a firmei (pentru
persoanele juridice sau a celor fizice înmatriculate);
6. Studiu de rezistenta – calculul de stabilitate al panoului.
7. Plan de incadrare in zona, la o scara convenabila (1:2000).
8. Plan de situatie la scara 1:500 – in original, care sa cuprinda:
 distanta panoului fata de axul si marginea drumului national sau fata de alte elemente,
 specificarea pozitiei kilometrice pe drumul national;
 alte panouri existente in zona;
 semnalizarea existenta in zona, pe 150m inainte si dupa pozitia kilometrica respectiva a amplasamentului pe drumul national, pe
sensul specificat, cat si pe sensul opus;
 intersectii cu alte drumuri adiacente.
9. Sectiune transversala, in dreptul panoului cu specificarea distantei de la marginea panoului fata de axul drumului national si
fata de marginea partii carosabile a drumului national;
10. Imaginea color a reclamei care se va afisa;
11. Acte de proprietate (sau contract inchiriere/comodat) pentru teren.
12. Acordul Inspectoratului de Politie Judeteana  Directia Politiei Rutiere, insotit de chitanta;
13. Imputernicire/delegatie din partea beneficiarului pentru persoana desemnata sa raspunda de conditiile impuse in autorizatie.
14. Alte avize de la unitati de proiectare, functie de prevederile de modernizare ale drumului national.
Proiectul tehnic trebuie sa fie semnat si stampilat de cei care lau intocmit si verificat.
Documenatatia se va depune in □ 3 exemplare – in cazul drumurilor nationale
si in □ 5 exemplare in cazul drumurilor europene.
În funcţie de situaţia din teren, D.R.D.P. Constanta poate solicita completarea documentaţiei cu alte piese scrise sau
desenate, de la caz la caz.
--------------------------------------------------------------

