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R O M A N I A

M U N I C I P I U L A L E X A N D R I A
Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman

Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728
E-mail: primalex@alexandria.ro,  Web: www.alexandria.ro

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA          ANEXA 1
Nr.................. /................ La Regulamentul de organizare și funcționare a 

comisiei pentru Acord Unic ( C.A.U.)

PROTOCOL DE COLABORARE
Art. 1. Părțile, ............................................................ cu sediul în ....................................,cod poștal 

........................, județul Teleorman, tel.............................. reprezentat legal prin ....................................în calitate de 

......................................................

şi 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, strada Dunării nr. 139, Cod Poștal 

140030, județul Teleorman, Cod Fiscal nr. 4652660, Cont RO71TREZ24A670330203030X, Trezoreria Alexandria, telefon 
0247317732, fax 0247317728, reprezentat prin domnul Victor Drăgușin, Primarul municipiului Alexandria .

Având în vedere, obligativitatea autorităților administrației publice de la nivel județean și de la nivelul municipiilor 
reședință de județ competente, de a organiza în cadrul structurilor de specialitate, Comisia pentru Acord Unic, denumită 
în continuare C.A.U., conform art. 45, alin.(11) din Legea 193/ 2019 și pentru a asigura serviciile necesare ce intră în 
atribuțiile C.A.U., în situația în care solicitantul optează pentru obținerea avizelor și acordurilor prin intermediul acesteia, 

Părțile au convenit să încheie prezentul Protocol de Colaborare, prin care se stabilesc urmatoarele:

Art.2. OBIECTUL PROTOCOLULUI
Obiectul prezentului protocol îl reprezintă cooperarea interinstituțională privind desfășurarea activităților specifice 

prin Comisia pentru Acord Unic, în baza prevederilor art. 45, alin.( 11) din Legea 50/ 1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, republicată, actualizată prin Legea nr. 193/ 28.10.2019 și în baza prevederilor din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul 
nr. 839/ 2009.

Prin intermediul acestui protocol părțile semnatare contribuie, în raport cu competențele și atribuțiile legale în 
vigoare, la simplificarea și scurtarea termenelor de obținere a avizelor/ acordurilor, în vederea obținerii în condițiile legii, a 
autorizațiilor de construire/ desființare.

În vederea constituirii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, este necesară obținerea 
avizelor/ acordurilor furnizorilor și/ sau a administratorilor de utilități urbane pentru asigurarea și racordarea/ branșarea la 
infrastructura edilitară, în condițiile și cu restricțiile pentru siguranța funcționării, impuse de caracteristicile și 
amplasamentul rețelelor de distribuție/ transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament ( precum alimentare 
cu apă, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicații, salubritate, transport urban- inclusiv soluțiile de 
asigurare, branșare și racordare la infrastructura edilitară) stabilite prin certificatul de urbanism, după caz. Avizele / 
acordurile prevăzute anterior se emit în temeiul unor documentații specifice elaborate în conformitate cu cerințele 
avizatorilor în baza datelor extrase de proiectant din documentația tehnică- D.T. pentru autorizarea lucrărilor de 
construcții.
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Obținerea avizelor – acordurilor se poate realiza fie direct de către solicitant sau împuterniciții acestuia, fie la 
cererea solicitantului, prin intermediul Comisiei de Acord Unic, instituită conform art. 45, alin (11) din Legea 50/ 1991.

In situația obținerii avizelor și acordurilor prin Comisia de Acord Unic, se vor parcuge pașii impuși de platforma e-
guvernare, pe bază de documentații tehnice semnate și ștampilate conform legislației specifice, semnate cu semnatură
electronică calificată sau ale tuturor specialiștilor prevăzuți de lege, respectiv proiectanți și verificatori de proiecte.

Comisia de Acorduri Unice ( C.A.U), se înființează pe bază de protocoale încheiate între autoritățile administrației 
publice locale și emitenții de avize și acorduri. C.A.U se compune din:

a) specialiști provenind din structura proprie a aparatului administrației publice locale, care asigură și secretariatul 
comisiei;

b) reprezentanții delegați ai tuturor societăților care administrează și/ sau furnizează utilitățile urbane- avizatori;
c) reprezentanții împuterniciți ai serviciilor descentralizate ale administrației publice centrale în domeniile prevenirii și 

stingerii incendiilor, apărării civile și protecției sănătății populației, prevăzute de lege;
d) reprezentanții altor instituții emitente de avize și acorduri relevante, după caz;

Activitățile avute în vedere în cadrul Comisiei pentru Acord Unic, se vor desfășura în concordanță cu prevederile 
legislației specifice aferente fiecărei entități în parte.

Art. 3. ATRIBUȚIILE PĂRȚILOR. DISPOZIȚII LEGALE
3.1. ATRIBUȚIILE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

3.1.1. Asigură Secretariatul C.A.U., organizat în cadrul structurii de specialitate și preia documentațiile.
3.1.2. Primește și înregistrează cererile depuse de investitor/beneficiar, prin intermediul Registraturii Primăriei 
Municipiului Alexandria și le repartizează C.A.U.
3.1.3. Secretariatul C.A.U. afișează pe site-ul Primăriei municipiului Alexandria cererea investitorului/ beneficiarului, 
cât și data transmiterii către emitentul de avize/ acorduri;
3.1.4. Organizează întâlniri cu membrii comisiei, ori de câte ori este nevoie pentru emiterea acordurilor unice, cu 
respectarea termenelor legale.
3.1.5. C.A.U. verifică respectarea condițiilor din certificatul de urbanism depus de solicitanți.

3.1.5.1. În situația în care documentația depusă nu respectă cerințele urbanistice care să permită
continuarea procedurii de avizare- autorizare, returnează, prin Secretariatul C.A.U., 
solicitantului documentația neconformă.
3.1.5.2. În situația respectării cerințelor urbanistice, C.A.U. transmite documentațiile de avizare, în 
format electronic, prin intermediul Secretariatului C.A.U., prin punctul unic de contact http://www.edirect.e-
guvernare.ro/ către fiecare reprezentant al avizatorilor prevăzut prin certificatul de urbanism.
3.1.5.3. În situațiile în care emitenții de avize/ acorduri consideră necesare completări sau modificări ale 
documentației, C.A.U. analizează solicitările în cauză și modul în care acestea influențează condițiile 
tehnice impuse prin alte avize și conduc la modificarea soluției, comunicând aceste aspecte atât 
solicitantului, cât și avizatorilor afectați.
3.1.5.4. Transmite secretariatului avizele obținute prin C.A.U. și întocmește propunerea de Acord Unic în 
vederea informării solicitantului și continuării procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construire.

3.1.6. Primăria municipiului Alexandria va asigura virarea taxelor pentru emiterea avizelor/ acordurilor colectate de 
la solicitantul avizului/ acordului. Solicitantul achită la casieria primăriei sau prin intermediul Ghiseul.ro taxele pentru 
avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în baza dispozițiilor de plată emise de către secretarul 
comisiei în ziua depunerii documentelor, chitanțele sau documentele care atestă efectuarea plății atașându-se la 
cererea pentru obținerea avizelor/ acordurilor prin intermediul C.A.U. Taxele intră într-un cont colector (sume de 
mandate) de unde se virează către emitenții avizelor/ acordurilor în maximum 24 ore de la de la încasarea sumei în 
conturile Primăriei municipiului Alexandria. 
3.1.7. În vederea emiterii Acordului Unic prin intermediul C.A.U., pentru emiterea autorizațiilor de construire, 
consiliile locale vor stabili taxe în condițiile legii.
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3.1.8. În cazul plăților efectuate prin http://www.ghiseul.ro/ghiseul/public, acestea se vor pune la dispoziția 
instituției emitente în format electronic, de către Secretariatul C.A.U.
3.1.9. Secretariatul C.A.U. urmărește emiterea avizelor în termenele prevăzute de lege, iar în cazul depășirii 
acestora, sesizează Inspectoratul de Stat în Construcții- I.S.C. pentru aplicarea sancțiunilor conform legii.

3.2. ATRIBUȚIILE INSTITUȚIEI PARTENERE
3.2.1. Să stabilească conținutul- cadru al documentațiilor specifice necesare emiterii avizelor / acordurilor, precum 
și lista altor documente și condiții specifice necesare, baza legală care se aplică în domeniu, pe care le pun la 
dispoziția publicului și a autorităților administrației publice competente pe pagina proprie de internet și prin afișare 
la sediu.
3.2.2. Să stabilească datele privind taxele și tarifele pentru emiterea  avizelor și acordurilor, solicitate prin 
certificatul de urbanism, baza legală, modalitatea de calcul (calculația sau cuantumul sumelor fixe și modalitatea 
de achitare) și datele de identificare ale contului bancar unde se virează în temeiul art. 45, alin. (11) din Legea 
50/1991, pe care le pun la dispoziția publicului și a autorităților administrației publice competente pe pagina 
proprie de internet și prin afișare la sediu;
3.2.3. Să emită avizele/ acordurile, cu excepția avizelor/ acordurilor referitoare la rețelele tehnico-edilitare 
necesare în etapa de elaborare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții, 
în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii/ documentației specifice complete dacă 
legislația specifică fiecărui emitent de avize/acorduri nu prevede altfel, sub sancțiunea amenzii aplicabile de către 
Inspectoratul de Stat în Construcții potrivit legii;
3.2.4. Să emită avizele/acordurile referitoare la rețelele tehnico-edilitare necesare în etapa de elaborare a 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții, în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data înregistrării cererii/documentației specifice complete dacă legislația specifică fiecărui emitent 
de avize/acorduri nu prevede altfel , sub sancțiunea aplicării unor penalități pe zi de întârziere de 5.000 lei;
3.2.5. Să transmită solicitantului, în scris sau prin poșta electronică, în cazul în care acesta și-a declarat adresa de 
corespondență electronică, în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea documentației, dacă sunt necesare 
completări la documentația transmisă;
3.2.6. Să se prezinte la întâlnirile organizate cu membrii comisiei.
3.2.7. Avizele/acordurile emise vor conține atât informații privind parametrii existenți ai rețelelor la data emiterii 
avizelor/acordurilor, identificarea traseelor rețelelor tehnico-edilitare de distribuție și/sau transport existente, 
informații privind capacitatea acestora, zone și măsuri de protecție corespunzătoare, capacitatea rețelelor de a 
asigura cerințele noilor utilizatori.
3.2.8. În situația în care amplasamentul nu este deservit de rețele la data solicitării, se comunică și se reprezintă
pe planul de încadrare în zonă punctul/punctele de unde se poate face extinderea și condițiile în care aceasta se 
poate realiza.
3.2.9. Prejudiciile suferite de operatorii sau utilizatorii serviciilor deseviți de rețelele tehnico-edilitare care au fost 
deterioarate, prin efectuarea unor lucrări autorizate, ca urmare a neindicării poziției exacte a rețelelor – date 
tehnice- de către operatorii/ posesorii rețelelor sunt suportate integral de emitentul avizelor incomplete sau 
eronate.
3.3.10. Prejudiciile suferite de operatorii sau utilizatorii serviciilor deseviți de rețelele tehnico-edilitare care au fost 
deterioarate, prin efectuarea unor lucrări autorizate, ca urmare a nerespectării condițiilor prevăzute în cadrul 
avizelor/acordurilor emise, se suportă integral de către solicitantul/reprezentantul solicitantului beneficiar al 
autorizației de construire.

Art. 4. PROCEDURA DE LUCRU :
4.1. Secretarul C.A.U. va înainta către emitentul de avize/acorduri documentația în format electronic după primirea 
solicitării și înregistrarea acesteia.

http://www.ghiseul.ro/ghiseul/public
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4.2. Emitentul de avize/acorduri verifică documentația și în cazul în care documentația este neconformă se 
comunică direct solicitantului, precum și structurii C.A.U.
4.3. Redepunerea/completarea documentației se va face prin Registratura Primăriei Municipiului Alexandria, cu 
număr și dată, comunicate de asemenea și Comisiei pentru Acord Unic.
4.4. Achitarea taxelor, tarifelor aferente analizei documentației în vederea emiterii avizului/acordului va condiționa 
eliberarea acestora.
4.5. Dupa obținerea tuturor avizelor, C.A.U. va elibera Acordul Unic.

Art. 5. LITIGII
Litigiile născute în legătura cu încheierea, executarea, modificarea și/sau încetarea ori alte pretenții decurgând din 

prezentul protocol vor fi suspuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă. În condițiile în care în termen 
de 15 zile lucrătoare de la începerea acestor proceduri neoficiale, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o 
divergență contractuală, oricare dintre părți se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 6. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE
6.1. Constituie motiv de încetare a prezentului protocol următoarele:

6.1.1. acordul părților pentru reziliere;
6.1.2. nerespectarea din motive culpabile de către oricare dintre părțile semnatare a prevederilor
prezentului protocol;

6.2. Constituie motiv de modificare a prezentului protocol următoarele:
6.2.1 orice modificare a legislației în vigoare care presupune modificarea termenilor din prezentul 
Protocol de Colaborare.

6.3. Răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forța majoră sau de cazul fortuit. 
6.4. Forța majoră reprezintă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. 
6.5. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să
răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

Art. 7. DISPOZIȚII FINALE:
7.1. Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de 
realizare a obiectivelor comune convenite.
7.2. Prezentul Protocol de Colaborare intră în vigoare începând cu data semnării acestuia și are valabilitate de 1 
an de la data semnării sale cu prelungirea automată, pentru noi perioade de câte 1 an, dacă nici una dintre părți 
nu notifică celeilalte părți, cererea de încetare a valabilității sale, cu minim 60 de zile înaintea expirării perioadei de 
valabiliate.
7.3. Prezentul Protocol de Colaborare poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părților semnatare ori 
de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are inițiativa amendării prezentului 
protocol va transmite celeilalte părți, spre analiză, în scris, propunerile respective.
7.4. În termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Legii 193/2019, autoritățile 
administrației publice locale care organizează C.A.U. și/sau instituțiile emitente de avize/acorduri, se înregistrează
in portalul P.C.U. electronic http://www.edirect.e-guvernare.ro/, în măsura în care acest lucru este posibil.
7.5. Autoritățile administrației publice locale deja înregistrate în portalul http://www.edirect.e-guvernare.ro/, crează
un cont distinct pentru funcționarea acesteia și efectuarea procedurilor specifice de avizare.
7.6. În termen de maximum 90 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Legii 193/2019, autoritățile 
administrației publice locale împreună cu emitenții de avize și acorduri, aprobă fluxurile și configurarea 
procedurilor specifice prin intermediul punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro/
7.7. Părțile înteleg că prezentul Acord este guvernat de legea română;

http://www.edirect.e-guvernare.ro/
http://www.edirect.e-guvernare.ro/
http://www.edirect.e-guvernare.ro/
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Întocmit la data de ..............................., în .............. exemplare, toate cu valoare de original, câte .........exemplare
pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE TELEORMAN       

DIRECTOR

PRIMAR
Ing. Victor DRĂGUȘIN

SECRETAR GENERAL
Alexandru Răzvan CECIU

DIRECȚIA JURIDIC- COMERCIAL
DIRECTOR EXECUTIV

Jr. Postumia CHESNOIU

DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
ARHITECT ȘEF

Arh. Anne Marie GACICHEVICI

DIRECȚIA PATRIMONIU
DIRECTOR EXECUTIV

Dumitru OPREA

DIRECȚIA DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
DIRECTOR EXECUTIV
Claudia URECHE


