CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIILOR DEPUSE ÎN VEDEREA OBŢINERII ACORDULUI
PREALABIL
PENTRU
AMPLASAREA PANOURILOR
PUBLICITARE ÎN
ZONA
DRUMURILOR NAŢIONALE
1) Cerere tip de eliberare a acordului sau autorizației.
2) Copie a Certificatului de Urbanism, cu termen de valabilitate, eliberat de organele competente
pentru amplasarea panoului publicitar.
3) Copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice sau copie a Certificatului de
Înmatriculare a societății.
4) Proces verbal de constatare pe teren, încheiat de către Secţia de Drumuri Naţionale pe raza căreia
se execută lucrarea.
5) Acordul Inspectoratului de Politie Judeţean – Serviciul Rutier;
6) Proiect tehnic cu:
a) Memoriu de prezentare a lucrării, din care sa rezulte:
 poziţia kilometrica si metrica a amplasamentului panoului publicitar;
 descrierea amplasamentului si a panoului (forma‚ dimensiuni, materiale folosite,
etc);
 detaliu de prindere a panoului;
 specificarea distanței de amplasare față de axul drumului;
b) Plan de încadrare în zonă, la o scara convenabila (1:2000).
c) Plan de situaţie la scara 1:500, care să cuprindă:
 drumul naţional si elementele sale;
 distanța panoului față de axul și marginea drumului naţional sau față de alte
elemente, specificarea poziţiei kilometrice etc.
d) Profil transversal în dreptul panoului, cu specificarea distantei fata de axul drumului
naţional.
e) Detaliu de prindere a panoului.
f) Macheta color a reclamei care se va afişa, care să nu conțină culori care intră în conflict cu
semnalizarea rutieră.
g) Referatul privind verificarea de calitate la cerinţa ”A” de rezistență și stabilitate, precum
si calculul propriu-zis.
Proiectul tehnic trebuie să fie semnat de cel care l-a întocmit si verificat.
7) Alte avize de la unități de proiectare, în funcţie de prevederile de modernizare ale drumului.
În funcţie de situaţia din teren, Direcția Regională de Drumuri si Poduri poate solicita
completarea documentaţiei cu alte piese scrise sau desenate, de la caz la caz.
Documentaţia se va depune in 3 exemplare, in cazul drumurilor naţionale și în 3 exemplare,
plus 3 exemplare din planul de situație și macheta color, in cazul drumurilor naţionale deschise
traficului european.

