
AA/PF(1) 

Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea acordului/ autorizaţiei eliberare duplicat 
pentru amplasare locuinţe, împrejmuiri şi amenajare accesuri locuinţe din DJ pentru 
lucrările ce urmează a se construi în zona drumurilor judeţene  
 
1. Cerere semnată de beneficiar în care vor fi obligatoriu specificate: adresa completă, nr. 

telefon, e-mail; 
2. Copie după actul de identitate al beneficiarului; 
3. Împuternicire şi cartea de identitate a împuternicitului atunci când depunerea documentelor şi 

solicitarea autorizaţiei este făcută de o altă persoană decât beneficiarul; 
4. Certificat de urbanism (copie) valabil, pentru lucrările solicitate în cerere; 
5. Extras de carte funciară; 
6. Plan de amplasament și delimitare a imobilului, vizat OCPI (dacă este posibil, cu inventarul de 

coordonate în sistem stereo 70); 
7. Actele de concesiune/închiriere a terenului dacă este cazul; 
8. Memoriu conţinând date generale: descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru 

avizare cu referiri la amplasamentul (inclusiv drumul şi poziţia kilometrică), topografia acestuia, 
trasarea lucrărilor, prezentarea soluţiei de amenajare a accesului la DJ, amplasarea clădirilor 
faţă de elementele geometrice ale drumului judeţean, modul de soluţionare a continuităţii 
scurgerii apelor pluviale în lungul DJ, tipul profilului transversal existent; 

9. Plan de încadrare în teritoriu; 
10. Plan de situaţie la scara 1/500 privind amplasarea obiectivului pentru care a fost emis 

certificatul de urbanism, clădirile proiectate şi cele existente, denumirile şi destinaţiile fiecărui 
corp de clădire, împrejmuirea, accesurile, alei carosabile din incinta proprietăţii, poziția 
kilometrică a accesului la DJ, cu distanţa de la axa DJ la clădiri şi împrejmuire, sistematizarea 
pe verticală a terenului şi modul de asigurare a scurgerii apelor; 

11. Profile transversale prin DJ întocmite la scara 1/100 în dreptul accesului şi amenajărilor 
acestuia cu indicarea modului de asigurare a continuităţii scurgerii apelor pluviale în lungul DJ. 

La solicitarea DJDP Suceava se vor prezenta și alte documente/ planuri/ detalii în cazul în care 
situația o impune. (de ex.: acordul administratorului drumului comunal/ local (sau dreptul de 
servitute) daca accesul la un obiectiv nu se face direct din drumul județean, ci dintr-un alt drum) 

 
Documentaţia va fi prezentată în două exemplare, ambele exemplare vor avea şi ştampila 

proiectantului în original. 

Fiecare planşă va avea în partea dreapta jos un cartuş care va cuprinde: numele firmei care a 
întocmit proiectul, numărul de înmatriculare sau autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al 
planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura de 
întocmit, verificat şi a şefului de proiect, în conformitate cu anexa nr. 5 la Ordinul MTCT nr. 
1430/2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii. 

Dacă nu sunt respectate condiţiile prevăzute în acord/autorizaţie se consideră că lucrările 
executate sunt neautorizate. 

Dacă prin certificatul de urbanism pentru accesul la locuinţă este solicitat avizul Poliţiei Rutiere, 
administratorul drumului eliberează acordul, fără achitarea taxei. În acord se va impune 
beneficiarului condiţia de a reveni cu avizul Poliţiei Rutiere Suceava pentru obţinerea autorizaţiei 
Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Suceava. 


