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1 Introducere
1.1 Descriere generala
Modulul de gestiune a nomenclaturii stradale asigura administrarea proceselor de gestiune a drumurilor si
adreselor administrative, cat si a geometriei acestora. Gestiunea drumurilor si adreselor se face prin
intermediul unor fluxuri definite in sistem. Doar utilizatorii cu rolurile corespunzatoare pot gestiona drumurile
si numerele administrative.
Modulul este disponibil utilizatoriilor din cadrul primariilor, celor din Consiile locale si membrilor Comisiei de
atribuire.

1.2 Glosar de termeni
Nume

Definitie

AC

Autoritate Contractanta

ANCPI

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Proiect

Cererea de finantare cu titlul ”Proiectul Registrul Electronic National
al Nomenclaturilor Stradale (RENNS)”

HCL

Document emis de Secretar Consiliul local (primarii) in vederea
initierii unui proces de gestionare drumuri sau adrese administrative.

RENNS

Registrul Electronic National al Nomenclaturilor Stradale

2 Modulul de Gestiune
2.1 Autentificare in modulul de gestiune
2.1.1 Autentificare utilizatori in cadrul modulului de gestiune
Pentru a avea acces la modulul de gestiune nomenclatura stradala, utilizatorii se autentifica prin
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introducerea urmatoarelor date in ecranul de autentificare:



Nume utilizator;



Parola.

Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:
Denumire Rol

Descriere

Secretar Consiliul local

Utilizator din cadrul Consiliului Local, cu rol de validare pe procesele
de gestionare drumuri si adrese.

Primar

Utilizator in cadrul sistemului cu rolul de a verifica dosarele
completate de referent. Are posibilitatea de a le insusi sau de a le
retrimite la referent pentru corectare.

Referent primarie

Utilizator in cadrul sistemului din aparatul de specialitate al primarului
cu rol de initiere procese de gestionare drumuri, gestionare adrese
si generare rapoarte.

Secretar Administratie Publica

Utilizator in cadrul sistemuhlui ce are rolul de a introduce in sistem

Locala

propunerile scrise primite de la cetateni.

Presedintele Comisiei de

Utilizator din cadrul Comisiei de atribuire, cu rol de verificare

atribuire

propuneri de adaugare si de modificare denumiri de drumuri.
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In fereastra de autentificare utilizatorii pot efectua urmatoarele actiuni:


introducere date pentru autentificare (nume utilizator si parola);



actionare optiune "Autentificare";



actionare optiune "Resetare parola".

In cazul in care informatiile de autentificare:


sunt completate eronat (nu exista nici un utilizator definit cu denumirea de utilizator completata sau
parola nu este corecta) este returnat un mesaj de eroare;



nu sunt completate - campul necompletat este evidentiat si este returnat un mesaj de eroare.

2.1.2 Accesare prima pagina modul de gestiune nomenclatura stradala
Dupa autentificare reusita in modulul de gestiune nomenclatura stradala, utilizatorul are acces la prima
pagina a modulului.
In prima pagina utilizatorul va avea acces la actiunile aferente rolului sau.
Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie
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Secretar Administratie Publica Locala



Presedintele Comisiei de atribuire



Primar



Secretar Consiliul local

2.2 Gestiune drumuri
Gestiunea informatiilor privind drumurile se va realiza la nivelul administratiilor publice locale si judetene.
Fiecare administratie publica locala va avea in gestiune aria din unitatea administrativ-teritoriala din care
face parte. Gestiunea drumurilor se va realiza prin intermediul unei interfete web.
Sistemul permite referirea la procese multiple de gestiune in cadrul aceluiasi HCL.
HCL-ul redactat poate contine referiri la mai multe procese (operatiuni) de gestiune - HCL-ul poate contine
informatii referitoare la oricare din procesele de mai jos (in orice combinatie de procese):


Proces de atribuire denumiri drumuri;



Proces de modificare denumiri drumuri;



Proces de corectare denumiri drumuri;



Proces de desfiintare drumuri;



Proces de dezmembrare drumuri;



Proces de comasare drumuri.

HCL-ul ce implica multiple procese este creat si insusit in cadrul primariei locale, transmis spre verificare
catre Comisia de atribuire (sunt transmise informatiile aferente proceselor ce implica atribuirea de denumiri
noi de drumuri) si supus spre adoptare Consiliului local din cadrul primariei.
Adoptarea sau respingerea unui Dosar de HCL ce implica multiple procese de gestiune duce la adoptarea
(adoptarea) sau respingerea automata a tuturor proceselor aferente HCL-ului.

2.2.1 Proces de atribuire denumiri drumuri
Sistemul permite gestionarea procesului de adaugare denumiri noi de drumuri. Dosarul de HCL este creat
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si insusit in cadrul Primariei locale, transmis spre verificare catre Comisia de atribuire de la nivel judetean
si supus spre adoptare Consiliului local din cadrul primariei.
Adoptarea unei denumiri noi de drum duce la publicarea acesteia in nomenclatorul de drumuri.

Redactare de HCL de atribuire denumire drum
Referentul din cadrul primariei are posibilitatea de a completa in cadrul sistemului, HCL-ul aferent atriburii
de denumire de drum. Continutul HCL-ului nu are un format standard. HCL-ul completat este salvat de
sistem in format rtf.
Utilizatorul are posibilitatea de a printa HCL-ul. In acest pas referentul are posibilitatea de a completa
observatii referitoare la HCL sau de a incarca fisiere.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Pentru a initia procesul de Redactare HCL, utilizatorul acceseaza meniul Drumuri, dupa care selecteaza
submeniul Redactare HCL.
La momentul redactarii HCL-ului utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:
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Completeaza Codul dosarului (Cod Dosar– camp obligatoriu de tip alfanumeric, completat de
utilizator)



Completeaza (atribuie) o denumire HCL-ului redactat in campul dedicat (Titlu HCL - camp
obligatoriu de tip alfanumeric completat de utilizator);



Selecteaza data hotararii de consiliu local - (Data - camp obligatoriu de tip data - campul contine
ca valoare implicita data curenta);



Completeaza corpul documentului dosarului de HCL - zona de tip text completata de utilizator –
Campurile Hotarare si Hotaraste



Completeaza observatii - camp optional de tip text completat de utilizator;



Salveaza informatiile completate (prin actionarea optiunii de salvare). Salvarea informatiilor
presupune crearea unui dosar cu o structura predefinita (structura dosarelor (directoarelor) este
descrisa in capitolul de incarcare si vizualizare documente) - in care este inclus automat
documentul redactat, salvat in format RTF / Word (documentul este salvat in directorul aferent
redactarii);



Tipareste HCL-ul redactat - utilizatorul poate tipari documentul redactat doar daca a fost actionata
optiunea de salvare (optiunea de tiparire este inactiva pana la momentul salvarii documentului
redactat), iar dupa actionarea acesteia nu a mai fost actualizata nici o informatie in fereastra de
redactare;



Incarca noi documente - utilizatorul poate adauga noi documente utilizand optiunea de incarcare
documente. Pentru aceasta, este necesara salvarea dosarului, dupa ce s-au completat toate
campurile obligatorii. Initial se selecteaza tipul documentului selectat, dupa care, actionand butonul
de incarcare documente, se poate alege documentul pentru incarcare.



Renunta la HCL-ul redactat - prin actionarea optiunii de anulare - informatiile completate nu sunt
salvate in sistem;



Actioneaza optiunea de Elaborare dosar. Actionarea acestei optiuni acceseaza pagina de
elaborare HCL.

Elaborare detalii Dosar de HCL de atribuire denumire drum
Pentru a initia procesul, dupa completarea campurilor obligatorii, din ecranul de Redactare HCL, se
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actioneaza butonul „Elaboreaza dosar”. Apare un ecran nou, in care utilizatorul poate completa HCL-ul cu
observatii, incarca noi documente si poate alege procesul pe care doreste sa-l initieze. Utilizatorul
selecteaza „Proces atribuire denumire drum” si actioneaza butonul „Ok”.

Pentru atribuirea unei denumiri de drum utilizatorul introduce urmatoarele informatii in ecran:



Unitate Administrativ Teritoriala: camp obligatoriu – valoarea este preluata automat conform
drepturilor utilizatorului logat, campul este needitabil;



Localitate de apartenenta: camp obligatoriu – se va selecta din lista localitatea pentru care urmeaza
sa se atribuie denumirea drumului;



Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional de tip numeric completat de utilizator;



Denumire drum: camp obligatoriu de tip alfanumeric. Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de
utilizator;



Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de
persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator; ;
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Sufix indicativ drum: camp alfanumeric optional completat de utilizator;



Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;



Referinta de tip hyperlink : camp optional de tip hyperlink;



Toponim: camp optional de tip text, completat de utilizator;



Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere – deces etc): camp optional de tip text, introdus
de utilizator;



Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;



Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din sistem(contine
valorile: DA - dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru avizare / NU-dosarul
este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare, dupa ce dosarul a fost insusit de catre
Primar);



Marcare geometrie drum – desenarea pe harta a geometriei drumului

Optiunea salveaza nu va fi disponibila daca:


nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt completate;



campul "Tip drum" nu are o valoare selectata;



nu a fost selectata o valoare pentru campul Avizare de catre Comisia de atribuire

Daca utilizatorul apasa butonul „Salveaza” si nu a desenat geometria drumului, sistemul afiseaza mesaj de
eroare: „Va rugam desenati drumul pe harta” (Eroare blocanta).

Dupa ce a completat toate campurile obligatorii si a desenat si geometria drumului, utilizatorul poate salva
dosarul.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Marcare geometrie drum
Sistemul permite marcarea geometriei pe harta a drumurilor (arterelor) ce urmeaza a fi adaugate prin
Dosarele de HCL de atribuire denumire.
Utilizatorii autorizati din primarii vectorizeaza geometria drumurilor (arterelor) pe harta:


Marcare inceput drum;



Marcare sfarsit drum.

Utilizatorul are posibilitatea de a selecta zona de harta ce contine geometria drumului modificat si de a o
printa.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Editare Dosar de HCL de atribuire denumire drum
Sistemul permite editarea informatiilor ce nu au fost transmise spre insusire. Pentru aceasta, utilizatorul
acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza dosarul dorit si actioneaza butonul
Vizualizeaza.
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Pentru editarea drumului, se va apasa butonul Vizualizeaza proces, asociat procesului de atribuire
denumire drum.

Referentul poate actualiza urmatoarele informatii:
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1. Editare atribute



Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;



Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de
utilizator; ;



Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de
persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator; ;



Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;



Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;



Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;



Toponim: camp text completat de utilizator;



Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de
utilizator;



Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
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Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit
in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru
avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);



Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;

2. Editare geometrie
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Stergere Dosar de HCL de atribuire denumire drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati stergerea proceselor de atribuire denumire aflate in starea de
"schita". Nu este permisa stergerea unei inregistrari aflata intr-o alta stare decat starea de "schita".
Stergerea unei schite presupune si stergerea geometriei drumului pentru cazurile in care acesta a fost
vectorizat.

Pentru a sterge un Dosar de HCL de atribuire denumire drum utilizatorul actioneaza optiunea de stergere
din dreptul inregistrarii pe care doreste sa o stearga. Pentru a sterge dosarul, utilizatorul trebuie sa stearga
toate procesele incluse in dosar.
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Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Transmitere Dosar de HCL de atribuire denumire drum pentru insusire
Referentul transmite dosarul de HCL de atribuire catre Primar pentru insusire, prin actionarea butonului
Trimite.
Pentru ca o schita de Dosar de HCL de orice tip sa poata fi transmisa catre primar pentru insusire, este
necesar ca, in urma validarii geometriei si campurilor de atribute, sa nu fie returnata nici o eroare blocanta.
Campuri si validarile din ecran sunt cele descrise in sectiuna de salvare a dosarului.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Alocare dosar de HCL de atribuire drum de catre Primar
Dupa ce Referentul a trimis Dosarul de HCL de atribuire catre Primar, acesta din urma are posibilitatea de
a il aloca.
Utilizatorul acceseaza meniul Activitati->Activitati disponibile si selecteaza un dosar si apasa butonul
Alocare.
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Ulterior alocarii dosarului, Primarul poate decide daca isi insuseste dosarul sau il respinge.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Primar

Respingere Dosar de HCL de atribuire drum de catre Primar
In cazul in care Primarul nu doreste insusirea Dosarului, are posibilitatea sa il respinga si sa il trimita inapoi
spre corectie Referentului.
Utilizatorul acceseaza meniu Activitati->Activitati mele si selecteaza dosarul. Se verifica informatiile, se
Completeaza motivul respingerii si se actioneaza optiunea “Respinge”. La actionarea acestei optiuni, Schita
se transmite catre Referent.
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Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Primar

Corectare Dosar de HCL de atribuire denumire drum in urma verificarii
In cazul in care in pasul de insusire Dosar de HCL, Primarul nu isi insuseste datele introduse, acestea sunt
transmise spre corectare catre Referent. Sistemul permite corectarea datelor din dosarul de HCL.
Corectare atribute:


Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;



Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de
utilizator;



Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de
persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;



Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;
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Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;



Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;



Toponim: camp text completat de utilizator;



Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de
utilizator;



Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit
in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru
avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);



Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator.



Corectare geometrie - modificare geometrie drum.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Insusire Dosar de HCL de atribuire denumire drum
Pentru insusirea unui Dosar de HCL, sistemul permite utilizatorilor cu rol de primar, selectarea unui dosar
transmis spre insusire.
Utilizatorul acceseaza meniu Activitati->Activitatile mele si selecteaza un dosar. Se verifica informatiile si
se actioneaza optiunea “Insuseste”. La actionarea acestei optiuni, Schita se transmite catre Comisia de
atribuire sau catre Consiliul Local, in functie de valoarea stabilita pentru campul „Avizare de catre Comisia
de atribuire”.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Primar
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Verificare Dosar de HCL de atribuire denumire drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul Comisiei de atribuire verificarea denumirilor drumurilor.
Utilizatorul acceseaza meniu Activitati->Activitati disponibile si selecteaza un dosar
In urma verificarii dosarului de HCL, Comisia de atribuire poate aviza dosarul de HCL:


Favorabil;



Nefavorabil;



Favorabil cu obiectiuni.

In cadrul procesului de verificare, utilizatorul din cadrul Comisiei de atribuire denumiri, verifica si
completeaza urmatoarele informatii disponibile in ecranul de verificare:
Verifica (atribute needitabile):


Tip drum



Indicativ drum;



Sufix indicativ drum;
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Denumire drum;



Tip persoana;



Referinta de tip hyperlink;



Toponim;



Atasamente;



Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc);



Tip teren.

Modifica:


Rezolutie - camp obligatoriu - selectat de utilizator din lista de valori predefinita in sistem (favorabil;
nefavorabil; favorabil cu obiectiuni);



Observatii - camp de tip text completat de utilizator;



Atasamente - utilizatorul poate adauga documente noi.

Daca la momentul actionarii optiunii de salvare campul "Rezolutie " nu are o valoare selectata, campul este
evidentiat iar in pagina este afisat un mesaj de eroare. (Eroarea este blocanta).
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Presedintele Comisiei de atribuire

Corectare Dosar de HCL de atribuire denumire drum in urma avizului
In urma procesului de verificare, in cazul avizarii favorabile cu obiectiuni sau nefavorabile, Referentul poate
corecta si transmite catre Consiliul local urmatoarele informatii:

1. Modificare atribute


Unitate Administrativ Teritoriala: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform
drepturilor utilizatorului logat, campul este needitabil;



Localitate de apartenenta: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform drepturilor
utilizatorului logat, campul este needitabil;
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Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional de tip alfanumeric completat de utilizator;



Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de
utilizator;



Tip persoana: camp optional de tip text; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de
persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;



Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;



Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;



Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;



Toponim: camp text optional completat de utilizator;



Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de
utilizator;



Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit
in sistem;

2. Modificare geometrie


Modificare lungime drum;



Modificare pozitie drum.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Transmitere Dosar de HCL de atribuire denumire drum pentru adoptare
In urma procesului de verificare, Referentul poate actualiza si transmite catre Secretar Consiliul local
dosarul HCL de atribuire denumire.
Utilizatorul poate efectua urmatoarele actiuni:
1. Modificare atribute


Unitate Administrativ Teritoriala: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform
drepturilor utilizatorului logat, campul este needitabil;



Localitate de apartenenta: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform drepturilor
utilizatorului logat, campul este needitabil;



Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional de tip alfanumeric completat de utilizator;



Denumire drum: camp obligatoriu de tip alfanumeric; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de
utilizator;



Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de
persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
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Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;



Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;



Toponim: camp optional text completat de utilizator;



Atasamente: document de tip RTF, Word, JPG;



Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de
utilizator;



Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem.



Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit
in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru
avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);

2. Modificare geometrie


Modificare lungime drum;



Modificare pozitie drum.

Optiunea salveaza nu va fi disponibila daca:


nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt completate;



campul "Tip drum" nu are o valoare selectata;



nu a fost selectata o valoare pentru campul Avizare de catre Comisia de atribuire

Daca utilizatorul apasa butonul „Salveaza” si nu a desenat geometria drumului, sistemul afiseaza mesaj de
eroare: „Va rugam desenati drumul pe harta” (Eroare blocanta).
Dupa ce a completat toate campurile obligatorii si a desenat si geometria drumului, utilizatorul poate salva
dosarul.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Amanare Dosar de HCL de atribuire denumire drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa amane dosarele de HCL de
atribuire denumiri, dosarelor verificate de Comisia de atribuire, indiferent de rezolutia obtinuta in urma
verificarii (Avizata favorabil sau Avizata nefavorabil sau Avizata favorabil cu obiectiuni).
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local

Adoptare Dosar de HCL de atribuire denumire drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa adopte:


dosarele de HCL de atribuire denumiri pentru dosarele verificate de Comisia de atribuire, indiferent de
rezolutia obtinuta in urma verificarii;



dosarele de HCL de atribuire denumiri amanate / solutionate ca amanate de catre utilizatorii autorizati
din cadrul consiliului primariei.

Utilizatorul acceseaza meniu Activitati->Activitati disponibile si selecteaza un dosar.
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Prin adoptarea HCL-ului de atribuire denumiri:


starea denumirii drumului adoptat va deveni "Adoptat";

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local

Respingere Dosar de HCL de atribuire denumire drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa respinga dosarele de HCL de
atribuire denumiri. Pot fi respinse:


dosarele de HCL de atribuire denumiri pentru dosarele verificate de Comisia de atribuire, indiferent de
rezolutia obtinuta in urma verificarii;



dosarele de HCL de atribuire denumiri amanate (solutionate ca amanate) de catre utilizatorii autorizati
din cadrul consiliului primariei.

La momentul respingerii dosarului de atribuire denumire, utilizatorul autorizat Completeaza campul „Motivul
respingerii” acestei denumiri (camp obligatoriu de tip text completat de utilizator).
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Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local

2.2.2 Proces de modificare denumiri drumuri
Sistemul permite gestionarea procesului de modificare denumiri de drumuri. Dosarul de Dosar de HCL este
creat si insusit in cadrul primariei locale, transmis spre verificare catre Comisia de atribuire de la nivel
judetean si supus spre adoptare Consiliului local din cadrul primariei. Adoptarea unei denumiri noi de drum
duce la publicarea acesteia in nomenclatorul de drumuri.

Redactare de HCL de modificare denumire drum
Referentul din cadrul primariei are posibilitatea de a completa in cadrul sistemului HCL-ul aferent modificarii
de denumire de drum. Continutul HCL-ului nu are un format standard. HCL-ul completat este salvat de
sistem in format rtf.
Utilizatorul are posibilitatea de a printa HCL-ul. Pentru a initia procesul de Redactare HCL, utilizatorul
acceseaza meniul Drumuri, dupa care selecteaza submeniul Redactare HCL.

La momentul redactarii HCL-ului utilizatorul efectueaza actiunile descrise anterior, in cadrul capitolului
Versiunea 2.0 /07.07.2017

Pag. 31/343

Manual de Utilizare
„Proces de atribuire denumiri drumuri -> Redactare de HCL de atribuire denumire drum”

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Elaborare detalii Dosar de HCL de modificare denumire drum
Pentru a initia procesul, dupa completarea campurilor obligatorii, din ecranul de Redactare HCL, se
actioneaza butonul „Elaboreaza dosar”. Apare un ecran nou, in care utilizatorul poate completa HCL-ul cu
observatii, incarca noi documente si poate alege procesul pe care doreste sa-l initieze. Utilizatorul
selecteaza „Proces modificare denumire drum” si actioneaza butonul „Ok”.
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Sistemul permite modificarea denumirilor si a geometriilor de drumuri. Pentru modificarea unei denumiri si
a unei geometrii este necesara crearea unei schite de Dosar de HCL de modificare denumire si
transmiterea informatiilor actualizate pe fluxurile de avizare si adoptare.
Anterior modificarii drumului, utilizatorului trebuie sa il caute in sistem. Cautarea drumului se poate realiza
in functie de urmatoarele campuri:
-

Denumire drum

-

Indicativ drum

-

Denumire alternativa

La crearea unei schite de Dosar de HCL de modificare denumire utilizatorul poate efectua urmatoarele
operatii:
Este posibila modificarea urmatoarelor atribute:


Tip drum - camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;



Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de
utilizator;
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 Tip persoana: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
 Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;
 Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
 Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
 Toponim: camp text completat de utilizator;
 Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de
utilizator;
 Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
 Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit
in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru
avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);
 Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;
 Modificare geometrie;
Informatiile modificate nu sunt suprascrise, ci pastrate ca istoric (versionate).
Optiunea salveaza nu va fi disponibila daca:


nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt completate;



campul "Tip drum" nu are o valoare selectata;



nu a fost selectata o valoare pentru campul Avizare de catre Comisia de atribuire

Daca utilizatorul apasa butonul „Salveaza” si nu a desenat geometria drumului, sistemul afiseaza mesaj de
eroare: „Va rugam desenati drumul pe harta” (Eroare blocanta).
Dupa ce a completat toate campurile obligatorii si a desenat si geometria drumului, utilizatorul poate salva
dosarul.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Modificare geometrie drum
Sistemul permite modificarea geometriei existente pe harta, pentru drumul in dosarul de HCL de modificare
denumire.
Utilizatorii autorizati din primarii vectorizeaza noile geometrii pe harta:


Marcare inceput drum;



Marcare sfarsit drum.

Utilizatorul va avea posibilitatea de a selecta zona de harta ce contine geometria drumului modificat si de
a o printa.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Editare Dosar de HCL de modificare denumire drum
Prin editarea unei schite de dosar prin HCL de modificare denumire drum, sistemul permite actualizarea
datelor ce urmeaza a fi transmise pe fluxul de validare al dosarului de modificare denumire drum. Pentru
aceasta, utilizatorul acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si
actioneaza butonul Vizualizeaza.
La momentul editarii utilizatorul poate efectua urmatoarele actiuni:


Editarea urmatoarelor atribute:
 Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de
utilizator;
 Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;
 Tip persoana: camp obligatoriu; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime
sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
 Sufix indicativ drum: camp optional de tip hyperlink;
 Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
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 Toponim: camp optional de tip text completat de utilizator;
 Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de
utilizator;
 Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;
 Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit
in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru
avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);
 Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
 Editare geometrie drum.
Optiunea salveaza nu va fi disponibila daca:


nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt completate;



campul "Tip drum" nu are o valoare selectata;



nu a fost selectata o valoare pentru campul Avizare de catre Comisia de atribuire

Daca utilizatorul apasa butonul „Salveaza” si nu a desenat geometria drumului, sistemul afiseaza mesaj de
eroare: „Va rugam desenati drumul pe harta” (Eroare blocanta).
Dupa ce a completat toate campurile obligatorii si a desenat si geometria drumului, utilizatorul poate salva
dosarul.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Stergere Dosar de HCL de modificare denumire drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati stergerea schitelor existente (inregistrarilor aflate in starea de
"schita").
Utilizatorul acceseaza dosar HCL si selecteaza inregistrare proces modificare denumire. Actioneaza
optiune stergere si confirma stergerea.
Nu este permisa stergerea unei inregistrari aflata intr-o alta stare decat starea de "schita" (concept).
Stergerea unei schite presupune si stergerea geometriei drumului (stergerea vectorizarii noi). Pentru a
sterge dosarul, utilizatorul trebuie sa stearga toate procesele incluse in dosar.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Transmitere Dosar de HCL de modificare denumire drum pentru insusire
Referentul transmite dosarul de HCL de modificare denumire catre Primar pentru insusire.
Pentru ca o schita de Dosar de HCL de orice tip sa poata fi transmisa catre primar pentru insusire este
necesar ca in urma validarii geometriei si campurilor de atribute sa nu fie returnata nici o eroare blocanta.
Campuri si validari in ecran:


Unitate Administrativ Teritoriala: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform
drepturilor utilizatorului logat, campul este needitabil;



Localitate de apartenenta: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform drepturilor
utilizatorului logat, campul este needitabil;



Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional de tip numeric completat de utilizator;



Denumire drum: camp obligatoriu de tip alfanumeric. Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de
utilizator;



Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de
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persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;


Sufix indicativ drum: camp alfanumeric optional completat de utilizator;



Referinta de tip hyperlink : camp optional de tip hyperlink;



Toponim: camp optional de tip text, completat de utilizator;



Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de
utilizator;



Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit
in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru
avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);



Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;

Optiunea salveaza nu va fi disponibila daca:


nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt completate;



campul "Tip drum" nu are o valoare selectata;



nu a fost selectata o valoare pentru campul Avizare de catre Comisia de atribuire

Daca utilizatorul apasa butonul „Salveaza” si nu a desenat geometria drumului, sistemul afiseaza mesaj de
eroare: „Va rugam desenati drumul pe harta” (Eroare blocanta).
Dupa ce a completat toate campurile obligatorii si a desenat si geometria drumului, utilizatorul poate salva
dosarul.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Alocare dosar de HCL de modificare drum de catre Primar
Dupa ce Referentul a trimis Dosarul de HCL de modificare catre Primar, acesta din urma are posibilitatea
de a il aloca.
Utilizatorul acceseaza meniul Activitati->Activitati disponibile si selecteaza un dosar si apasa butonul
Alocare.
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Ulterior alocarii dosarului, Primarul poate decide daca isi insuseste dosarul sau il respinge.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Primar

Respingere Dosar de HCL de modificare drum de catre Primar
In cazul in care Primarul nu doreste insusirea Dosarului, are posibilitatea sa il respinga si sa il trimita inapoi
spre corectie Referentului.
Utilizatorul acceseaza meniu Activitati->Activitati mele si selecteaza dosarul. Se verifica informatiile, se
Completeaza motivul respingerii si se actioneaza optiunea “Respinge”. La actionarea acestei optiuni, Schita
se transmite catre Referent.
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Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Primar

Corectare Dosar de HCL de modificare denumire drum in urma verificarii
In cazul in care in pasul de insusire Dosar de HCL, Primarul nu isi insuseste (nu valideaza) datele introduse
acestea sunt transmise spre corectare catre Referent. Sistemul permite corectarea datelor din dosarul de
HCL.
La momentul corectarii utilizatorul poate efectua urmatoarele actiuni:


Editarea urmatoarelor atribute:
1.

Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;

2.

Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea
de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului
completat de utilizator;

3.

Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;

4.

Tip persoana: camp obligatoriu Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de
sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;
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5.

Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din
nomenclator definit in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele
comisiei de atribuire pentru avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local
pentru Adoptare);

6.

Sufix indicativ drum: camp optional de tip hyperlink;

7.

Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;

8.

Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;

9.

Toponim: camp optional de tip text completat de utilizator;

10.

Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text,
introdus de utilizator;

11.


Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;

Editare geometrie drum.

Regulile de validare ecran si atribute sunt descrise in sectiunea Reguli de validare ecran gestionare.
Marcarea geometriei va urmari regulile de validare descrise in sectiunea: Reguli validare geometrie.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Insusire Dosar de HCL de modificare denumire drum
Utilizatorul acceseaza meniu Activitati->Activitatile mele si selecteaza un dosar. Se verifica informatiile si
se actioneaza optiunea “Insuseste”. La actionarea acestei optiuni, Schita se transmite catre Comisia de
atribuire sau catre Consiliul Local, in functie de valoarea stabilita pentru campul „Avizare de catre Comisia
de atribuire”.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Primar

Verificare Dosar de HCL de modificare denumire drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati, din cadrul Comisiei de atribuire denumiri, verificarea si avizarea
denumirilor de drumuri insusite de care primar, in cadrul dosarelor de modificare de denumiri.
In urma verificarii dosarului de HCL, Comisia de atribuire poate aviza dosarul de HCL:


Favorabil;



Nefavorabil;



Favorabil cu obiectiuni.
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In cadrul procesului de verificare, utilizatorul din cadrul Comisiei de atribuire denumiri, verifica si
Completeaza urmatoarele informatii disponibile in ecranul de verificare:
Verifica (atribute needitabile):


Tip drum



Indicativ drum



Denumire drum

 Tip persoana
 Sufix indicativ drum
 Prepozitie
 Referinta de tip hyperlink
 Toponim
 Atasamente
 Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc).
 Tip teren
 Artera superioara
Modifica:
 Rezolutie - camp obligatoriu - selectat de utilizator din lista de valori predefinita in sistem (favorabil;
nefavorabil; favorabil cu obiectiuni);
 Observatii - camp obligatoriu de tip text completat de utilizator;
 Atasamente - utilizatorul poate adauga documente noi.
Daca la momentul actionarii optiunii de salvare campul "Rezolutie " nu are o valoare selectata, campul este
evidentiat iar in pagina este afisat un mesaj de eroare. (Eroarea este blocanta).
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Presedintele Comisiei de atribuire

Corectare Dosar de HCL de modificare denumire drum in urma avizului
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In urma procesului de verificare, in cazul avizarii cu obiectiuni sau nefavorabile, Referentul poate corecta
si transmite catre Consiliul local urmatoarele informatii:
1. Modificare atribute


Unitate Administrativ Teritoriala: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform
drepturilor utilizatorului logat, campul este needitabil;



Localitate de apartenenta: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform drepturilor
utilizatorului logat, campul este needitabil;



Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional de tip alfanumeric completat de utilizator;



Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de
utilizator; ;



Tip persoana: camp optional de tip text; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de
persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator; ;



Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;



Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;



Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;



Toponim: camp text optional completat de utilizator;



Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de
utilizator;



Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit
in sistem; (contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru
avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare)

2. Modificare geometrie


Modificare lungime drum;
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Modificare pozitie drum.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Transmitere dosar Dosar de HCL de modificare denumire drum pentru
adoptare
In urma procesului de verificare, Referentul poate actualiza informatiile din dosarul de HCL de modificare
avizat si transmite catre Secretar Consiliul local acest dosar:
1. Modificare atribute


Unitate Administrativ Teritoriala: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform
drepturilor utilizatorului logat, campul este needitabil;



Localitate de apartenenta: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform drepturilor
utilizatorului logat, campul este needitabil;



Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional de tip alfanumeric completat de utilizator;



Denumire drum: camp obligatoriu de tip alfanumeric; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de
utilizator; ;



Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de
persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator; ;



Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;



Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;



Toponim: camp optional text completat de utilizator;



Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de
utilizator;



Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem.



Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit
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in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru
avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);
2. Modificare geometrie


Modificare lungime drum;



Modificare pozitie drum.

Optiunea salveaza nu va fi disponibila daca:


nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt completate;



campul "Tip drum" nu are o valoare selectata;



nu a fost selectata o valoare pentru campul Avizare de catre Comisia de atribuire

Daca utilizatorul apasa butonul „Salveaza” si nu a desenat geometria drumului, sistemul afiseaza mesaj de
eroare: „Va rugam desenati drumul pe harta” (Eroare blocanta).
Dupa ce a completat toate campurile obligatorii si a desenat si geometria drumului, utilizatorul poate salva
dosarul.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Amanare Dosar de HCL de modificare denumire drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa amane dosarele de HCL de
modificare denumiri, drumurilor verificate de Comisia de atribuire, indiferent de rezolutia obtinuta in urma
verificarii (Avizata favorabil sau Avizata nefavorabil sau Avizata cu obiectiuni).
La momentul amanarii unui dosar de HCL utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


Completeaza campul observatii - camp optional de tip text completat de utilizator;



Actioneaza optiunea de amanare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Adoptare Dosar de HCL de modificare denumire drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa adopte:


dosarele de HCL de modificare denumiri pentru dosarele verificate de Comisia de atribuire, indiferent
de rezolutia obtinuta in urma verificarii;



dosarele de HCL de modificare denumiri amanate / solutionate ca amanate de catre utilizatorii autorizati
din cadrul consiliului primariei.

Prin adoptarea HCL-ului de modificare denumiri:


denumirea drumului va deveni Adoptat;

La momentul adoptarii utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


Completeaza campul observatii - camp optional de tip text completat de utilizator;



Incarca documente;



Actioneaza optiunea de adoptare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:
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Secretar Consiliul local

Respingere Dosar de HCL de modificare denumire drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa respinga dosarele de HCL de
modificare denumiri. Pot fi respinse:


dosarele de HCL de modificare denumiri pentru dosarele verificate de Comisia de atribuire, indiferent
de rezolutia obtinuta in urma verificarii;



dosarele de HCL de modificare denumiri amanate (solutionate ca amanate) de catre utilizatorii
autorizati din cadrul consiliului primariei.

Pentru a respinge un Dosar de HCL utilizatorii autorizati efectueaza urmatoarele actiuni:


Completeaza campul „Motivul respingerii” dosarului (camp obligatoriu de tip text completat de
utilizator);



incarca documente;



actioneaza optiunea de respingere.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:
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Secretar Consiliul local

2.2.3 Proces de corectare denumiri drumuri
Sistemul permite gestionarea procesului de corectare denumiri de drumuri. Dosarul de Dosar de HCL este
creat si insusit in cadrul primariei locale, transmis spre verificare catre Comisia de atribuire de la nivel
judetean si supus spre adoptare Consiliului local din cadrul primariei.
Adoptarea unei denumiri noi de drum duce la publicarea acesteia in nomenclatorul de drumuri.

Redactare de HCL de corectare denumire drum
Referentul din cadrul primariei are posibilitatea de a completa in cadrul sistemului HCL-ul aferent corectarii
de denumire de drum. Continutul HCL-ului nu are un format standard. HCL-ul completat este salvat de
sistem in format rtf. Pentru a initia procesul de Redactare HCL, utilizatorul acceseaza meniul Drumuri, dupa
care selecteaza submeniul Redactare HCL.
Utilizatorul va avea posibilitatea de a printa HCL-ul.
La momentul redactarii HCL-ului utilizatorul efectueaza actiunile descrise anterior, in cadrul capitolului
„Proces de atribuire denumiri drumuri -> Redactare de HCL de atribuire denumire drum”
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:
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Referent primarie

Elaborare detalii Dosar de HCL de corectare denumire drum
Pentru a initia procesul, dupa completarea campurilor obligatorii, din ecranul de Redactare HCL, se
actioneaza butonul „Elaboreaza dosar”. Apare un ecran nou, in care utilizatorul poate completa HCL-ul cu
observatii, incarca noi documente si poate alege procesul pe care doreste sa-l initieze. Utilizatorul
selecteaza „Proces de corectare denumire drum” si actioneaza butonul „Ok”.
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Sistemul permite utilizatorilor autorizati sa propuna corectari de denumirii pentru drumurile existente, in
cazul constatarii inregistrarii cu erori a acestora.
Corectarea denumirilor de drumuri va fi permisa pentru acele drumuri care indeplinesc urmatoarele conditii:
-

Provin din importul datelor din nomenclatura stradala

-

Au fost validate (aprobate)

-

Denumirea drumului nu este acceptata

Crearea unei schite presupune cautarea si selectarea unui drum existent (Adoptat) si modificarea
urmatoarelor informatii (pentru a fi transmise pe fluxul de corectare):


Atributele drumului:


Tip drum - camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;



Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de
utilizator;

 Tip persoana: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
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 Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;
 Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
 Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
 Toponim: camp text completat de utilizator;
 Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de
utilizator;
 Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
 Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit
in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru
avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);
 Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;
Informatiile modificate nu sunt suprascrise ci pastrate ca istoric (versionate).
Optiunea salveaza nu va fi disponibila daca:


nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt completate;



campul "Tip drum" nu are o valoare selectata;



nu a fost selectata o valoare pentru campul Avizare de catre Comisia de atribuire

Daca utilizatorul apasa butonul „Salveaza” si nu a desenat geometria drumului, sistemul afiseaza mesaj de
eroare: „Va rugam desenati drumul pe harta” (Eroare blocanta).
Dupa ce a completat toate campurile obligatorii si a desenat si geometria drumului, utilizatorul poate salva
dosarul.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Corectare geometrie drum corectare drum
Sistemul permite modificarea geometriei existente pe harta, a drumului inclus in dosarul de HCL de
corectare denumire. Modificare geometriei poate fi facuta atat prin modificarea geometriei deja existente,
cat si prin marcarea unei noi geometrii. Pentru aceasta, utilizatorul trebuie sa actioneze butonul
„Deseneaza” existent in pagina.
Utilizatorul va avea posibilitatea de a selecta zona de harta ce contine geometria drumului modificat si de
a o printa.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Editare Dosar de HCL de corectare denumire drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati editeze schitele de Dosar de HCL de corectare denumire.
Pentru aceasta, utilizatorul acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza procesul
dorit si actioneaza butonul Vizualizeaza.
Este posibila editarea:


Atributelor drumului:


Tip drum - camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;



Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de
utilizator;

 Tip persoana: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
 Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;
 Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
 Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
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 Toponim: camp text completat de utilizator;
 Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de
utilizator;
 Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
 Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit
in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru
avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);
 Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;
Informatiile modificate nu sunt suprascrise, ci pastrate ca istoric (versionate).
Regulile de validare ecran si atribute sunt descrise in sectiunea Reguli de validare ecran gestionare.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Stergere Dosar de HCL de corectare denumire drum
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Sistemul permite utilizatorilor autorizati stergerea schitelor existente (inregistrarilor aflate in starea de
"schita").
Nu este permisa stergerea unei inregistrari aflata intr-o alta stare decat starea de "schita" (concept). Pentru
a sterge dosarul, utilizatorul trebuie sa stearga toate procesele incluse in dosar.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Transmitere Dosar de HCL de corectare denumire drum pentru insusire
Referentul transmite dosarul de HCL catre Primar pentru insusire.
Pentru ca o schita de Dosar de HCL de orice tip sa poata fi transmisa catre primar pentru insusire este
necesar ca in urma validarii geometriei si campurilor de atribute sa nu fie returnata nici o eroare blocanta.
Campuri si validari in ecran:


Unitate Administrativ Teritoriala: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform
drepturilor utilizatorului logat, campul este needitabil;



Localitate de apartenenta: camp obligatoriu - valoarea este preluata automat conform drepturilor
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utilizatorului logat, campul este needitabil;


Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional de tip numeric completat de utilizator;



Denumire drum: camp obligatoriu de tip alfanumeric. Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de
utilizator; ;



Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de tipuri de
persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator; ;



Sufix indicativ drum: camp alfanumeric optional completat de utilizator;



Referinta de tip hyperlink : camp optional de tip hyperlink;



Toponim: camp optional de tip text, completat de utilizator;



Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de
utilizator;



Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;

Daca la momentul actionarii optiunii de salvare:


nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire nu sunt completate, campurile sunt evidentiate
si este afisata urmatoarea eroare in ecran "Cel putin unul din campurile evidentiate trebuie
completate" (Eroarea este blocanta);



campul "Tip drum " nu are o valoare selectata, campul este evidentiat iar in pagina este afisat
mesajul de eroare: "Atentie: Campurile marcate cu steluta sunt obligatorii." (Eroarea este blocanta);



Geometria nu este marcata pe harta (drum nu este vectorizat) este afisata urmatoarea eroare in
ecran "Atentie: drumul nu este marcata pe harta,".(Eroarea este blocanta).

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Versiunea 2.0 /07.07.2017

Pag. 61/343

Manual de Utilizare

Alocare dosar de HCL de corectare drum de catre Primar
Dupa ce Referentul a trimis Dosarul de HCL de corectare catre Primar, acesta din urma are posibilitatea
de a il aloca.
Utilizatorul acceseaza meniul Activitati->Activitati disponibile si selecteaza un dosar si apasa butonul
Alocare.
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Ulterior alocarii dosarului, Primarul poate decide daca isi insuseste dosarul sau il respinge.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Primar

Respingere Dosar de HCL de corectare drum de catre Primar
In cazul in care Primarul nu doreste insusirea Dosarului, are posibilitatea sa il respinga si sa il trimita inapoi
spre corectie Referentului.
Utilizatorul acceseaza meniu Activitati->Activitati mele si selecteaza dosarul. Se verifica informatiile, se
Completeaza motivul respingerii si se actioneaza optiunea “Respinge”. La actionarea acestei optiuni, Schita
se transmite catre Referent.
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Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Primar

Corectare Dosar de HCL de corectare denumire drum in urma verificarii
In cazul in care in pasul de insusire Dosar de HCL Primarul isi insuseste datele introduse, acestea sunt
transmise spre corectare catre Referent.
Sistemul permite corectarea datelor din dosarul de HCL:


Atributelor drumului:


Tip drum - camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;



Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de
utilizator;

 Tip persoana: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
 Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;
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 Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
 Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
 Toponim: camp text completat de utilizator;
 Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de
utilizator;
 Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
 Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit
in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru
avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);
 Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Insusire Dosar de HCL de corectare denumire drum
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Pentru insusirea unui Dosar de HCL, sistemul permite utilizatorilor cu rol de Primar, selectarea unui dosar
transmis spre insusire.
Utilizatorul acceseaza meniu “Lista activitati disponibile” si selecteaza dosar HCL din lista, ulterior verifica
informatiile si actioneaza optiunea “Insusire”.
La actionarea acestei optiuni, Schita se transmite catre Comisia de atribuire sau catre Consiliul Local, in
functie de valoarea stabilita pentru campul „Avizare de catre Comisia de atribuire”.
In caz contrar, utilizatorul actioneaza optiunea “Respingere” si schita este retransmisa catre Referent pentru
corectare.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Primar

Verificare Dosar de HCL de corectare denumire drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati, din cadrul Comisiei de atribuire denumiri de drumuri, verificarea si
avizarea denumirilor de drumuri insusite de catre primar, in cadrul dosarelor de corectare de denumiri de
drumuri.
In urma verificarii dosarului de HCL, Comisia de atribuire poate aviza dosarul de HCL:
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Favorabil;



Nefavorabil;



Favorabil cu obiectiuni.

In cadrul procesului de verificare, utilizatorul din cadrul Comisiei de atribuire denumiri, verifica si
Completeaza urmatoarele informatii disponibile in ecranul de verificare:
Verifica (atribute needitabile):
 Tip drum
 Indicativ drum;
 Sufix indicativ drum;
 Denumire drum;
 Tip persoana;
 Referinta de tip hyperlink;
 Toponim;
 Atasamente;
 Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc);
 Tip teren.
Modifica:
 Rezolutie - camp obligatoriu - selectat de utilizator din lista de valori predefinita in sistem (favorabil;
nefavorabil; favorabil cu obiectiuni);
 Observatii - camp obligatoriu de tip text completat de utilizator;
 Atasamente - utilizatorul poate adauga documente noi.
Daca la momentul actionarii optiunii de salvare campul "Rezolutie " nu are o valoare selectata, campul este
evidentiat iar in pagina este afisat un mesaj de eroare. (Eroarea este blocanta).
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:
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Presedintele Comisiei de atribuire

Corectare Dosar de HCL de corectare denumire drum in urma avizului
In urma procesului de verificare, in cazul avizarii cu obiectiuni sau nefavorabile, utilizatorii autorizati din
primarie pot corecta urmatoarele informatii din cadrul dosarului de HCL de corectare denumire drumuri:


Atributele drumului:


Tip drum - camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;



Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de
utilizator;

 Tip persoana: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
 Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;
 Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;
 Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
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 Toponim: camp text completat de utilizator;
 Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de
utilizator;
 Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
 Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;

Informatiile modificate nu sunt suprascrise, ci pastrate ca istoric (versionate).

Regulile de validare ecran si atribute sunt descrise in sectiunea Reguli de validare ecran gestionare.
Marcarea geometriei va urmari regulile de validare descrise in sectiunea Reguli validare geometrie.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Transmitere Dosar de HCL de corectare denumire drum pentru adoptare
In urma procesului de verificare, Referentul poate actualiza si transmite catre Secretar Consiliul local
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informatiile aferente dosarului de HCL de corectare.
Utilizatorul poate modifica urmatoarele informatii:
1.Modificare atribute:


Tip drum - camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;



Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform textului completat de
utilizator;



Tip persoana: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;



Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;



Referinta de tip hyperlink: camp optional de tip hyperlink;



Toponim: camp text completat de utilizator;



Atasamente: document de tip PDF, Word, JPG;



Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de
utilizator;



Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;

2. Modificare geometrie


Modificare lungime drum;



Modificare pozitie drum.

Daca la momentul actionarii optiunii de transmitere catre Secretar Consiliul local:


nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt completate, campurile sunt
evidentiate returnat un mesaj de eroare (eroarea este blocanta);



campul "Tip drum " nu are o valoare selectata, campul este evidentiat iar in pagina este afisat un
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mesaj de eroare (eroarea este blocanta);
Geometria drumului nu este marcata pe harta (drum nu este vectorizata) returnat un mesaj de eroare
(eroarea este blocanta).
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Amanare Dosar de HCL de corectare denumire drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa amane dosarele de HCL de
corectare denumiri.
La momentul amanarii unui dosar de HCL utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


Completeaza campul observatii - camp obligatoriu de tip text completat de utilizator;



Actioneaza optiunea de amanare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Adoptare Dosar de HCL de corectare denumire drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa adopte:


dosarele de HCL de corectare denumiri, drumurilor verificate de Comisia de atribuire, indiferent de
starea obtinuta in urma verificarii ("avizata nefavorabil", "Avizata favorabil cu obiectiuni" sau
"Avizata favorabil").



dosarele de HCL de corectare denumiri amanate (solutionate ca Amanate) de catre utilizatorii
autorizati din cadrul consiliului primariei.

Prin adoptarea HCL-ului de corectare denumiri:


denumirea drumului va deveni Adoptat;

La momentul adoptarii utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


Completeaza campul observatii - camp optional de tip text completat de utilizator;



Incarca documente;



Actioneaza optiunea de adoptare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Respingere Dosar de HCL de corectare denumire drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa respinga dosarele de HCL de
corectare denumiri. Pot fi respinse:


dosarele receptionate in urma procesului de verificare la Comisia de atribuire, indiferent de starea
obtinuta in urma verificarii ("avizata nefavorabil", "Avizata favorabil cu obiectiuni" sau "Avizata
favorabil");



dosarele amanate (solutionate ca Amanate) de catre utilizatorii autorizati din cadrul consiliului
primariei.

Pentru a respinge un Dosar de HCL utilizatorii autorizati efectueaza urmatoarele actiuni:


Completeaza campul „Motivul respingerii” dosarului (camp obligatoriu de tip text completat de
utilizator);



Incarca documente;



Actioneaza optiunea de respingere.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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2.2.4 Proces de desfiintare drumuri
Sistemul permite desfiintarea drumurilor existente. Prin acest proces, denumirea de drum si geometria
asociata sunt sterse din sistem si pastrate ca istoric.

Redactare Dosar de HCL desfiintare drum
Referentul din cadrul primariei are posibilitatea de a completa in cadrul sistemului, HCL-ul aferent
desfiintarii de drumuri. Continutul HCL-ului nu are un format standard. HCL-ul completat este salvat de
sistem in format rtf. Pentru a initia procesul de Redactare HCL, utilizatorul acceseaza meniul Drumuri, dupa
care selecteaza submeniul Redactare HCL.
Utilizatorul va avea posibilitatea de a printa HCL-ul.
La momentul redactarii HCL-ului utilizatorul efectueaza actiunile descrise anterior, in cadrul capitolului
„Proces de atribuire denumiri drumuri -> Redactare de HCL de atribuire denumire drum”
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Elaborare Dosar de HCL desfiintare drum
Pentru a initia procesul, dupa completarea campurilor obligatorii, din ecranul de Redactare HCL, se
actioneaza butonul „Elaboreaza dosar”. Apare un ecran nou, in care utilizatorul poate completa HCL-ul cu
observatii, incarca noi documente si poate alege procesul pe care doreste sa-l initieze. Utilizatorul
selecteaza „Proces de desfiintare denumire drum” si actioneaza butonul „Ok”.
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Sistemul permite utilizatorilor autorizati elaborarea unui Dosar de HCL de desfiintare a unui drum.
La momentul crearii dosarului de HCL de desfiintare al unui drum, sistemul permite utilizatorului
completarea urmatoarelor campuri:
 Data desfiintarii drumului - camp obligatoriu de tip data, completat de utilizator;
 Motivul desfiintarii - camp obligatoriu de tip text, completat de utilizator;
 Atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Editare Dosar de HCL desfiintare drum
Prin editarea unei schite de dosar prin HCL de desfiintare drum, sistemul permite actualizarea datelor ce
urmeaza a fi incluse in procesul de validare a dosarului de desfiintare denumire drum. Pentru aceasta,
utilizatorul acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si
actioneaza butonul Vizualizeaza.
La momentul editarii utilizatorul poate modifica urmatoarele atribute:
 Data desfiintarii drumului- camp obligatoriu de tip data, completat de utilizator;
 Motivul desfiintarii - camp obligatoriu de tip text, completat de utilizator;
 Atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Stergere Dosar de HCL desfiintare drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati stergerea schitelor existente (inregistrarilor aflate in starea de
"schita").
Nu este permisa stergerea unei inregistrari aflata intr-o alta stare decat starea de "Schita" (concept). Pentru
a sterge dosarul, utilizatorul trebuie sa stearga toate procesele incluse in dosar.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Transmitere dosar HCL desfiintare drum pentru insusire
Referentul transmite dosarul de HCL catre Primar pentru insusire.
Pentru ca o schita de Dosar de HCL de desfiintare drum sa poata fi transmisa catre primar pentru insusire,
este necesar ca, in urma validarii campurilor de atribute, sa nu fie returnata nici o eroare blocanta
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Alocare dosar de HCL de desfiintare drum de catre Primar
Dupa ce Referentul a trimis Dosarul de HCL de defiintare drum catre Primar, acesta din urma are
posibilitatea de a il aloca.
Utilizatorul acceseaza meniul Activitati->Activitati disponibile si selecteaza un dosar si apasa butonul
Alocare.
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Ulterior alocarii dosarului, Primarul poate decide daca isi insuseste dosarul sau il respinge.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Primar

Respingere Dosar de HCL de desfiintare drum de catre Primar
In cazul in care Primarul nu doreste desfiintarea drumului, are posibilitatea sa respinga Dosarul si sa il
trimita inapoi spre corectie Referentului.
Utilizatorul acceseaza meniu Activitati->Activitati mele si selecteaza dosarul. Se verifica informatiile, se
Completeaza motivul respingerii si se actioneaza optiunea “Respinge”. La actionarea acestei optiuni, Schita
se transmite catre Referent.
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Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Primar

Corectare dosar HCL in urma verificarii
In cazul in care in pasul de insusire Dosar de HCL, Primarul nu valideaza datele introduse, acestea sunt
transmise spre corectare catre Referent. Sistemul permite corectarea datelor din dosarul de HCL.
La momentul corectarii utilizatorul poate edita urmatoarele atribute:
 Data desfiintarii drumului - camp obligatoriu de tip data, completat de utilizator;
 Motivul desfiintarii - camp obligatoriu de tip text, completat de utilizator;
Atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Insusire Dosar de HCL desfiintare drum
Pentru insusirea unui Dosar de HCL, sistemul permite utilizatorilor cu rol de Primar, selectarea unui dosar
transmis spre insusire. Utilizatorul acceseaza meniul “Activitati disponibile” si selecteaza un dosar, apoi
verifica informatiile si actioneaza optiunea “Insusire”. Ca urmare schita este transmisa catre Consiliul local.
In caz contrar, utilizatorul actioneaza optiunea “Respinge” si schita este retransmisa catre Referent pentru
corectare.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Primar
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Amanare Dosar de HCL desfiintare drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa amane dosarele de HCL de
desfiintare drum insusite de Primar.
La momentul amanarii unui dosar de HCL utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


Completeaza campul observatii - camp optional de tip text completat de utilizator;



Actioneaza optiunea de amanare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Adoptare Dosar de HCL desfiintare drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa adopte:


Dosarele de HCL de desfiintare drumuri aferente dosarelor de desfiintare insusite de Primari;



Dosarele de HCL de desfiintare drumuri amanate (solutionate ca Amanate) de catre utilizatorii
autorizati din cadrul consiliului primariei.

La momentul adoptarii utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


Completeaza campul observatii - camp optional de tip text completat de utilizator;



Incarca documente;



Actioneaza optiunea de adoptare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Respingere Dosar de HCL desfiintare drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa respinga:


Dosarele de HCL de desfiintare drumuri aferente dosarelor de desfiintare insusite de Primari;



Dosarele de HCL de desfiintare drumuri amanate (solutionate ca Amanate) de catre utilizatorii
autorizati din cadrul consiliului primariei.

Pentru a respinge un Dosar de HCL utilizatorii autorizati efectueaza urmatoarele actiuni:


Completeaza campul motivul respingerii dosarului (camp obligatoriu de tip text completat de
utilizator);



incarca documente;



actioneaza optiunea de respingere.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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2.2.5 Proces de dezmembrare drumuri
Sistemul permite dezmembrarea unui drum. Prin acest proces, pornind de la un drum existent se definesc
noi drumuri in sistem.

Redactare HCL de dezmembrare drum
Referentul din cadrul primariei are posibilitatea de a completa in cadrul sistemului HCL-ul aferent
dezmembrarii de drumuri. Continutul HCL-ului nu are un format standard. HCL-ul completat este salvat de
sistem in format rtf.
Pentru a initia procesul de Redactare HCL, utilizatorul acceseaza meniul Drumuri, dupa care selecteaza
submeniul Redactare HCL.
Utilizatorul va avea posibilitatea de a printa HCL-ul.
La momentul redactarii HCL-ului utilizatorul efectueaza actiunile descrise anterior, in cadrul capitolului
„Proces de atribuire denumiri drumuri -> Redactare de HCL de atribuire denumire drum”
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Elaborare Dosar de HCL de dezmembrare drum
Pentru a initia procesul, dupa completarea campurilor obligatorii, din ecranul de Redactare HCL, se
actioneaza butonul „Elaboreaza dosar”. Apare un ecran nou, in care utilizatorul poate completa HCL-ul cu
observatii, incarca noi documente si poate alege procesul pe care doreste sa-l initieze. Utilizatorul
selecteaza „Proces de dezmembrare drum” si actioneaza butonul „Ok”.
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Sistemul permite utilizatorilor autorizati crearea unui Dosar de HCL de dezmembrare drum.
Pentru crearea unui Dosar de HCL de dezmembrare a unui drum, sistemul permite utilizatorilor autorizati:


Selectarea drumului pentru care doreste dezmembrarea (in urma selectiei drumului harta va fi
centrata pe drumul selectat);



Vizualizarea tronsoanelor existente;



Modificarea geometriei;



Divizare - Noile tronsoane formate preiau atributele liniei (drumului) pentru care se efectueaza
operatiunea de divizare;



Editare;



Selectarea tronsoanelor si completarea noilor atribute pentru drum/drumurile ce urmeaza a fi
infiintat/infiintate - nu pot fi selectate tronsoane ce nu sunt lipite intre ele pentru a face parte dintrun drum nou;



Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit
in sistem(contine valorile: DA-dosarul este transmis la Presedintele comisiei de atribuire pentru
avizare / NU-dosarul este transmis direct la Consiliul local pentru Adoptare);
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Atribute drum nou:


Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional de tip numeric completat de utilizator;



Avizare de catre comisia de atribuire: camp obligatoriu ce poate fi selectat din
nomenclator;



Denumire drum: camp obligatoriu de tip alfanumeric. Sistemul asista utilizatorul prin
sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform
textului completat de utilizator; ;



Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
tipuri de persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;



Sufix indicativ drum: camp alfanumeric optional completat de utilizator;



Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;



Referinta de tip hyperlink : camp optional de tip hyperlink;



Toponim: camp optional de tip text, completat de utilizator;



Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text,
introdus de utilizator;



Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem.

 Adauga atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.
Daca la momentul actionarii optiunii de salvare:


nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt completate, campurile sunt
evidentiate si este afisat un mesaj de eroare (eroarea este blocanta);



campul "Tip drum " nu are o valoare selectata, campul este evidentiat iar in pagina este afisat un
mesaj de eroare (eroarea este blocanta);



geometria drumului nu este marcata pe harta (drumul nu este vectorizat) in pagina este afisat un
mesaj de eroare (eroarea este blocanta).
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Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Editare Dosar de HCL de dezmembrare drum
Pentru editarea dosarului HCL de dezmembrare drum, utilizatorul acceseaza submeniul Activitatile mele
din meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si actioneaza butonul Vizualizeaza.
La momentul editarii sistemul ii permite utilizatorulului:
 Actualizarea geometriei tronsoanelor existente (modificarea geometriei va urmari regulile de validare
descrise in sectiunea: Reguli validare geometrie);
 Divizare - Noile tronsoane formate preiau atributele liniei (drumului) ce a fost divizat;
 Editare;
 Actualizarea (selectarea) tronsoanelor si a noilor atribute pentru drumurile ce urmeaza a fi infiintate
- nu pot fi selectate tronsoane ce nu sunt lipite intre ele pentru a face parte din noul drum;
 Adauga atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:
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Referent primarie

Stergere Dosar de HCL de dezmembrare drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati stergerea schitelor existente (inregistrarilor aflate in starea de
"schita").
Nu este permisa stergerea unei inregistrari aflata intr-o alta stare decat starea de "schita". Pentru a sterge
dosarul, utilizatorul trebuie sa stearga toate procesele incluse in dosar.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Transmitere dosar HCL dezmembrare drum pentru insusire
Referentul transmite dosarul de HCL catre Primar pentru insusire.
Pentru ca o schita de Dosar de HCL de orice tip sa poata fi transmisa catre primar pentru insusire, este
necesar ca, in urma validarii geometriei si campurilor de atribute, sa nu fie returnata nici o eroare blocanta.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Corectare dosar HCL in urma verificarii
In cazul in care in pasul de insusire Dosar de HCL, Primarul nu isi insuseste informatiile introduse, acestea
sunt transmise spre corectare catre Referent. Sistemul permite corectarea datelor din dosarul de HCL.

La momentul corectarii sistemul ii permite utilizatorulului:
 Actualizarea geometriei tronsoanelor existente (modificarea geometriei va urmari regulile de validare
descrise in sectiunea: Reguli validare geometrie):
 Divizare - Noile tronsoane formate preiau atributele liniei (drumului) ce a fost divizat;
 Editare;
 Actualizarea (selectarea) tronsoanelor si a noilor atribute pentru drumurile ce urmeaza a fi infiintate
- nu pot fi selectate tronsoane ce nu sunt lipite intre ele pentru a face parte din noul drum;
 Adauga atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:
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Referent primarie

Insusire Dosar de HCL de dezmembrare drum
Pentru insusirea unui Dosar de HCL, sistemul permite utilizatorilor cu rol de Primar, selectarea unei dosar
transmis spre insusire.
In urma insusirii dosarul de HCL este transmis catre catre Comisia de atribuire pentru a aviza denumirile
noi de drumuri. Primarul poate modifica si optiunea din campul „Avizare de catre Comisia de atribuire”. in
acest caz, in urma insusirii, dosarul este transmis direct catre Consiliul local, pentru a fi adoptat.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Primar
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Verificare Dosar de HCL de dezmembrare drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati, din cadrul Comisiei de atribuire denumiri de drumuri, verificarea si
avizarea denumirilor de drumuri insusite de care primar, in cadrul dosarelor de dezmembrare.
In urma verificarii dosarului de HCL, Comisia de atribuire poate aviza dosarul de HCL:


favorabil;



nefavorabil;



favorabil cu obiectiuni.

Utilizatorul Completeaza urmatoarele informatii in ecranul de avizare:


Rezolutie - camp obligatoriu - selectat de utilizator din lista de valori predefinita in sistem (favorabil;
nefavorabil; favorabil cu obiectiuni);



Observatii - camp obligatoriu de tip text completat de utilizator;



Atasamente - utilizatorul poate adauga documente noi.
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Daca la momentul actionarii optiunii de salvare campul "Rezolutie " nu are o valoare selectata, campul este
evidentiat iar in pagina este afisat un mesaj de eroare. (Eroarea este blocanta).
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Presedintele Comisiei de atribuire

Corectare Dosar de HCL de dezmembrare drum
In urma procesului de verificare, in cazul avizarii favorabile cu obiectiuni sau nefavorabile, Referentul poate
corecta urmatoarele informatii din cadrul dosarului de HCL de dezmembrare drum:
La momentul corectarii sistemul ii permite utilizatorulului:
 Actualizarea geometriei tronsoanelor existente (modificarea geometriei va urmari regulile de validare
descrise in sectiunea: Reguli validare geometrie);
 Divizare - Noile tronsoane formate preiau atributele liniei (drumului) ce a fost divizat;
 Editare;
 Actualizarea (selectarea) tronsoanelor si a noilor atribute pentru drumurile ce urmeaza a fi infiintate
- nu pot fi selectate tronsoane ce nu sunt lipite intre ele pentru a face parte din noul drum;
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 Adauga atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Transmitere Dosar de HCL de dezmembrare drum
Referentul poate actualiza informatiile din dosarul de dezmembrare si transmite dosarul catre Secretar
Consiliul local.
La momentul transmiterii utilizatorul poate efectua urmatoarele actiuni:
 Actualizeaza geometria tronsoanelor existente (modificarea geometriei va urmari regulile de validare
descrise in sectiunea: Reguli validare geometrie):


Divizare - Noile tronsoane formate preiau atributele liniei (drumului) ce a fost divizat;



Editare;

 Selecteaza tronsoanele si noile atribute pentru drumurile ce urmeaza a fi infiintate - nu pot fi selectate
tronsoane ce nu sunt lipite intre ele pentru a face parte din noul drum;
 Adauga atasamente: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.
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Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Amanare Dosar de HCL de dezmembrare drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa amane dosarele de HCL de
dezmembrare, indiferent de rezultatul avizarii de la Presedintele Comisiei de atribuire.
La momentul amanarii unui dosar de HCL utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:
 Completeaza campul observatii - camp optional de tip text completat de utilizator;
 Actioneaza optiunea de amanare.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Adoptare Dosar de HCL de dezmembrare drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa aprobe:
 dosarele de HCL de dezmembrare drumuri pentru dosarele verificate de Comisia de atribuire,
indiferent de rezolutia obtinuta in urma verificarii;
 dosarele de HCL de dezmembrare drumuri amanate (solutionate ca Amanate) de catre utilizatorii
autorizati din cadrul consiliului primariei.
Acest dosar de modificare adrese administrative se regaseste in lista de sarcini a referentului care a creat
dosarul de dezmembrare.
La momentul adoptarii utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:
 Completeaza campul observatii - camp optional de tip text completat de utilizator;
 Incarca documente;
 Actioneaza optiunea de adoptare.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local

Versiunea 2.0 /07.07.2017

Pag. 100/343

Manual de Utilizare

Respingere Dosar de HCL de dezmembrare drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa respinga:
 dosarele de HCL de dezmembrare drumuri pentru dosarele verificate de Comisia de atribuire,
indiferent de rezolutia obtinuta in urma verificarii;
 dosarele de HCL de dezmembrare amanate (solutionate ca Amanate) de catre utilizatorii autorizati
din cadrul consiliului primariei.
Pentru a respinge un Dosar de HCL utilizatorii autorizati efectueaza urmatoarele actiuni:
 Completeaza campul motivul respingerii dosarului (camp obligatoriu de tip text completat de
utilizator);
 incarca documente;
 actioneaza optiunea de respingere.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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2.2.6 Proces de comasare drumuri
Sistemul permite comasarea de drumuri. Acest proces permite utilizatorilor autorizati comasarea drumurilor
precum si atribuirea unei denumiri drumului rezultat in urma comasarii;

Redactare Dosar de HCL de comasare drumuri
Referentul din cadrul primariei are posibilitatea de a completa in cadrul sistemului HCL-ul aferent comasarii
de drumuri. HCL-ul nu are un format standard. HCL-ul completat este salvat de sistem in format rtf. Pentru
a initia procesul de Redactare HCL, utilizatorul acceseaza meniul Drumuri, dupa care selecteaza submeniul
Redactare HCL.
Utilizatorul va avea posibilitatea de a printa HCL-ul.
La momentul redactarii HCL-ului utilizatorul efectueaza actiunile descrise anterior, in cadrul capitolului
„Proces de atribuire denumiri drumuri -> Redactare de HCL de atribuire denumire drum”
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Elaborare Dosar de HCL de comasare drumuri
Pentru a initia procesul, dupa completarea campurilor obligatorii, din ecranul de Redactare HCL, se
actioneaza butonul „Elaboreaza dosar”. Apare un ecran nou, in care utilizatorul poate completa HCL-ul cu
observatii, incarca noi documente si poate alege procesul pe care doreste sa-l initieze. Utilizatorul
selecteaza „Proces de comasare drumuri” si actioneaza butonul „Ok”.
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Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul primariilor comasarea a doua sau mai multe drumuri
existente.
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Pentru crearea unui Dosar de HCL de comasare a unui drum, sistemul permite utilizatorilor autorizati:


Selectarea drumurilor ce urmeaza a fi comasate: in fereastra de selectie ce contine toate denumirile
drumurilor din localitatea aferenta utilizatorului autentificat, utilizatorul poate:
1.

sa filtreze drumurile pe baza campului de filtrare de "denumire drum" - camp text introdus
de utilizator; rezultatele denumirilor de drumuri vor fi returnate in conformitate cu textul
introdus in acest camp.

2.

sa selecteze din rezultatele returnate in urma filtrarii drumurile ce urmeaza a fi alipite.
Drumurile selectate sunt marcate pe harta in culori distincte (nu pot fi adaugate pentru
comasare decat drumurile in stare Adoptat);

 Modificarea geometriei drumurilor selectate (prin optiunile descrise in sectiunea "Vectorizare / editare
geometrie drumuri"; modificarea geometriei va urmari regulile de validare descrise in sectiunea: "Reguli
validare geometrie"):


Divizare - Noile tronsoane formate preiau atributele liniei (drumului) rezultate in urma
comasarii;




Editare;

Selectare tronsoane pentru comasare - nu pot fi selectate tronsoane ce nu sunt lipite intre ele pentru a
face parte dintr-un nou drum);



Completarea atributelor pentru drumul rezultat din comasare selectand (buton radio) una din optiunile
de mai jos:


completare manuala atribute noi - selectarea optiunii de adaugare atribute noi pentru drumul
rezultat. Selectarea acestei optiuni activeaza urmatoarele campuri disponibile pentru
introducerea atributelor:


Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;



Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin
sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform
textului completat de utilizator; ;



Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
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tipuri de persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;


Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;



Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;



Hyperlink : camp optional de tip hyperlink;



Toponim: camp optional de tip text, completat de utilizator;



Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;



Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text,
introdus de utilizator;



Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator;

 Adauga atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.
Daca la momentul actionarii optiunii de salvare:


nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt completate, campurile sunt
evidentiate si este afisat un mesaj de eroare (eroarea este blocanta);



campul "Tip drum " nu are o valoare selectat, campul este evidentiat iar in pagina este afisat un
mesaj de eroare (eroarea este blocanta);



geometria drumului nu este marcata pe harta (drumul nu este vectorizat) in pagina este afisat un
mesaj de eroare (eroarea este blocanta).

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Editare Dosar de HCL de comasare drumuri
Prin editarea unei schite de dosar prin HCL de comasare drumuri sistemul permite actualizarea datelor ce
urmeaza a fi incluse in procesul de validare a dosarului de comasare denumire drum. Pentru aceasta,
utilizatorul acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza inregistrarea dorita si
actioneaza butonul Vizualizeaza.
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La momentul editarii utilizatorul poate actualiza:


Drumurile ce urmeaza a fi comasate: selectie din fereastra ce contine toate denumirile drumurilor din
localitatea aferenta utilizatorului autentificat;

 Modificarea geometriei drumurilor selectate (prin optiunile descrise in sectiunea "Vectorizare / editare
geometrie drumuri"; modificarea geometriei va urmari regulile de validare descrise in sectiunea: "Reguli
validare geometrie"):


Divizare - Noile tronsoane formate sunt salvate in baza de date si preiau atributele liniei
(drumului) rezultate in urma comasarii;




Editare;

Modificare selectie tronsoane pentru comasare - nu pot fi selectate tronsoane ce nu sunt lipite intre ele
pentru a face parte dintr-un nou drum);



Modificarea atributelor pentru drumul rezultat din comasare selectand (buton radio) una din optiunile
de mai jos:


completare manuala atribute noi - selectarea optiunii de adaugare atribute noi pentru drumul
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rezultat. Selectarea acestei optiuni activeaza urmatoarele campuri disponibile pentru
introducerea atributelor:


Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;



Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu; Sistemul asista utilizatorul prin
sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform
textului completat de utilizator; ;



Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
tipuri de persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;



Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;



Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;



Hyperlink : camp optional de tip hyperlink;



Toponim: camp optional de tip text, completat de utilizator;



Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text,
introdus de utilizator;



Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Avizare de catre Comisia de atribuire: camp obligatoriu selectat de utilizator;

Adauga atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Stergere Dosar de HCL de comasare drumuri
Sistemul permite utilizatorilor autorizati stergerea schitelor existente (inregistrarilor aflate in starea de
"schita").
Nu este permisa stergerea unei inregistrari aflata intr-o alta stare decat starea de "schita" (concept). Pentru
a sterge dosarul, utilizatorul trebuie sa stearga toate procesele incluse in dosar.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Transmitere Dosar de HCL de comasare pentru insusire
Referentul transmite dosarul de HCL catre Primar pentru insusire.
Pentru ca o schita de Dosar de HCL de orice tip sa poata fi transmisa catre primar pentru insusire este
necesar ca in urma validarii geometriei si campurilor de atribute sa nu fie returnata nici o eroare blocanta.
Utilizatorul acceseaza dosar HCL si selecteaza proces comasare drum. Se efectueaza corectarile necesare
si se actioneaza optiunea “Salvare”.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Corectare Dosar de HCL de comasare in urma verificarii
In cazul in care in pasul de insusire Dosar de HCL, Primarul nu valideaza datele introduse, acestea sunt
transmise spre corectare catre Referent. Sistemul permite corectarea datelor din dosarul de HCL.
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La momentul corectarii utilizatorul poate modifica:


Drumurile ce urmeaza a fi comasate: selectie din fereastra ce contine toate denumirile drumurilor din
localitatea aferenta utilizatorului autentificat;

 Modificarea geometriei drumurilor selectate (modificarea geometriei va urmari regulile de validare
descrise in sectiunea: "Reguli validare geometrie"):
 Divizare - Noile tronsoane formate sunt salvate in baza de date si preiau atributele liniei
(drumului) rezultate in urma comasarii;
 Editare;



Modificare selectie tronsoane pentru comasare - nu pot fi selectate tronsoane ce nu sunt lipite intre ele
pentru a face parte dintr-un nou drum);



Modificarea atributelor pentru drumul rezultat din comasare selectand (buton radio) una din optiunile
de mai jos:


completare manuala atribute noi - selectarea optiunii de adaugare atribute noi pentru drumul
rezultat. Selectarea acestei optiuni activeaza urmatoarele campuri disponibile pentru
introducerea atributelor:


Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;



Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin
sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform
textului completat de utilizator; ;



Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
tipuri de persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;



Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;



Hyperlink : camp optional de tip hyperlink;
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Toponim: camp optional de tip text, completat de utilizator;



Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text,
introdus de utilizator;



Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;

Regulile de validare ecran si atribute sunt descrise in sectiunea Reguli de validare ecran gestionare.
Daca la momentul actionarii optiunii de salvare:


nici unul din campurile Indicativ drum si Denumire drum nu sunt completate, campurile sunt
evidentiate si este afisat un mesaj de eroare (eroarea este blocanta);



campul "Tip drum " nu are o valoare selectat, campul este evidentiat iar in pagina este afisat un
mesaj de eroare (eroarea este blocanta);



geometria drumului nu este marcata pe harta (drumul nu este vectorizat) in pagina este afisat un
mesaj de eroare (eroarea este blocanta).

Adauga atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Verificare Dosar de HCL de comasare drumuri
Sistemul permite utilizatorilor autorizati, din cadrul Comisiei de atribuire denumiri de drumuri, verificarea si
avizarea denumirilor de drumuri insusite de care primar, in cadrul dosarelor de comasare drumuri.
Avizarea denumirilor noi din cadrul dosarului de comasare drumuri presupune marcarea explicita ca
"avizata favorabil", "avizata nefavorabil" sau "Avizata favorabil cu obiectiuni" a noii denumiri de drum
rezultata din cadrul dosarului de comasare drumuri.
In cadrul procesului de verificare, specialistul din cadrul comisiei de atribuire denumiri, Completeaza
urmatoarele informatii disponibile in ecranul de verificare:
 Rezolutie - camp obligatoriu - selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem (Utilizatorul
poate alege optiunile de avizare pe care le acorda: "avizata favorabil", "avizata nefavorabil" sau
"Avizata favorabil cu obiectiuni");
 Observatii - camp obligatoriu de tip text completat de utilizator;
Atasamente - utilizatorul poate adauga documente noi.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:
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Comisie de atribuire denumiri

Corectare Dosar de HCL de comasare drumuri
In urma procesului de verificare, indiferent de rezultatul verificarii, Referentul poate corecta urmatoarele
informatii din cadrul dosarului de HCL de comasare drum:


Drumurile ce urmeaza a fi comasate: selectie din fereastra ce contine toate denumirile drumurilor din
localitatea aferenta utilizatorului autentificat;

 Modificarea geometriei drumurilor selectate (modificarea geometriei va urmari regulile de validare
descrise in sectiunea: Reguli validare geometrie):
 Divizare - Noile tronsoane formate sunt salvate in baza de date si preiau atributele liniei
(drumului) rezultate in urma comasarii;
 Editare;


Modificare selectie tronsoane pentru comasare - nu pot fi selectate tronsoane ce nu sunt lipite intre ele
pentru a face parte dintr-un nou drum);



Modificarea atributelor pentru drumul rezultat din comasare selectand (buton radio) una din optiunile
de mai jos:


completare manuala atribute noi - selectarea optiunii de adaugare atribute noi pentru drumul
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rezultat. Selectarea acestei optiuni activeaza urmatoarele campuri disponibile pentru
introducerea atributelor:


Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;



Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin
sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform
textului completat de utilizator; ;



Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
tipuri de persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;



Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;



Hyperlink : camp optional de tip hyperlink;



Toponim: camp optional de tip text, completat de utilizator;



Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text,
introdus de utilizator;



Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;

Regulile de validare ecran si atribute sunt descrise in sectiunea Reguli validare (Reguli de validare ecran
si Reguli de validare atribute).

Adauga atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Transmitere Dosar de HCL de comasare pentru adoptare
Referentul poate actualiza informatiile din dosarul de comasare si transmite aceste dosar catre Secretar
Consiliul local.
La momentul transmiterii utilizatorul poate actualiza:


Drumurile ce urmeaza a fi comasate: selectie din fereastra ce contine toate denumirile drumurilor din
localitatea aferenta utilizatorului autentificat;

 Modificarea geometriei drumurilor selectate (prin optiunile descrise in sectiunea "Vectorizare / editare
geometrie drumuri"; modificarea geometriei va urmari regulile de validare descrise in sectiunea: "Reguli
validare geometrie"):
 Divizare - Noile tronsoane formate sunt salvate in baza de date si preiau atributele liniei
(drumului) rezultate in urma comasarii;
 Editare;


Modificare selectie tronsoane pentru comasare - nu pot fi selectate tronsoane ce nu sunt lipite intre ele
pentru a face parte dintr-un nou drum);



Modificarea atributelor pentru drumul rezultat din comasare selectand (buton radio) una din optiunile
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de mai jos:


completare manuala atribute noi - selectarea optiunii de adaugare atribute noi pentru drumul
rezultat. Selectarea acestei optiuni activeaza urmatoarele campuri disponibile pentru
introducerea atributelor:


Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;



Denumire drum: camp alfanumeric obligatoriu ; Sistemul asista utilizatorul prin
sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national, conform
textului completat de utilizator; ;



Tip persoana: camp de tip text optional; Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de
tipuri de persoana acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;



Sufix indicativ drum: camp alfanumeric completat de utilizator;



Hyperlink : camp optional de tip hyperlink;



Toponim: camp optional de tip text, completat de utilizator;



Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text,
introdus de utilizator;



Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;

Regulile de validare ecran si atribute sunt descrise in sectiunea Reguli de validare ecran gestionare.
Adauga atasament: utilizatorul poate incarca documente de tip PDF, Word, JPG.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Amanare Dosar de HCL de comasare drumuri
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa amane dosarele de HCL de
comasare drumuri, indiferent daca acestea vin de la Primar in urma insusirii sau de la Comisia de atribuire
in urma procesului de verificare denumire.
La momentul amanarii unui dosar de HCL utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


Completeaza campul observatii - camp obligatoriu de tip text completat de utilizator;



Actioneaza optiunea de amanare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Adoptare Dosar de HCL de comasare drumuri
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa adopte dosarele de comasare
drumuri indiferent daca acestea:


sunt receptionate in urma procesului de insusire;



sunt receptionate de la Comisia de atribuire in urma procesului de verificare;



sunt in starea de Amanata in urma amanarii dosarului de catre Catre Secretar Consiliul local.

In urma aprobarii:


drumul nou infiintat preia atributele selectate la momentul crearii dosarului de comasare drumuri, in
concordanta cu optiunea selectata de utilizator:


completare manuala atribute noi - drumul dispune de atributele completate de utilizator - in
acest caz noua denumire este adaugata in catalogul de denumiri drumuri.



drumurile incluse in procesul de comasare:


isi modifica starea in "Inchisa" daca la momentul comasarii au fost selectate toate tronsoanele
acestora pentru comasare;
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sunt in continuare in starea "Adoptat" si dispun de o noua geometrie, daca la momentul
comasarii nu au fost selectate toate tronsoanele acestora pentru comasare.

La momentul adoptarii utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


Completeaza campul observatii - camp optional de tip text completat de utilizator;



Incarca documente;



Actioneaza optiunea de adoptare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local

Respingere Dosar de HCL de comasare drumuri
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa respinga dosarele de HCL de
comasare drumuri.

Pentru a respinge un Dosar de HCL utilizatorii autorizati efectueaza urmatoarele actiuni:
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Completeaza campul „Motivul respingerii” dosarului (camp obligatoriu de tip text completat de
utilizator);



incarca documente;

actioneaza optiunea de respingere.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local

2.2.7 Proces intern de editare atribute drumuri
In acest flux sunt cuprinse procesele de elaborare dosar si verificare dosar de editare atribute drum.
Acest proces are loc doar in cadrul primariilor si include doar modificarea atributelor de mai jos:
 Tip drum: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
 Tip persoana: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
 Hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
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 Toponim: camp text completat de utilizator;


Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de
utilizator;



Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem.

Pentru a elabora un dosar intern, utilizatorul acceseaza meniul „Drumuri” si submeniul „Dosar Intern” si
Completeaza campurile:


Dosar intern – camp obligatoriu de tip alfanumeric, completat de utilizator.



Din data de – camp de tip data, selectat de catre utilizator din calendar.

Dupa aceasta, utilizatorul actioneaza butonul „Salveaza dosar”. Ulterior, selecteaza procesul pe care
doreste sa-l initieze si actioneaza butonul „Ok”
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Elaborare dosar de editare drumuri
Pentru a elabora dosarul intern, utilizatorul va accesa submeniul Dosar Intern din meniul Drumuri;
Este posibila modificarea urmatoarelor atribute:
Pentru drumurile create printr-un dosar de HCL:
 Denumire dosar - atribuie o denumire dosarului ce urmeaza a fi elaborat - (Titlu - camp obligatoriu
de tip alfanumeric completat de utilizator);
 Data dosar - utilizatorul selecteaza data dosarului - (Data - camp obligatoriu de tip data - campul
contine ca valoare implicita data curenta);
 Tip drum : camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
 Tip persoana: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
 Hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
 Toponim: camp text completat de utilizator;
 Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem.
 Artera superioara: camp optional de tip text, completat de utilizator;

Versiunea 2.0 /07.07.2017

Pag. 125/343

Manual de Utilizare
 Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de
utilizator;
Informatiile modificate nu sunt suprascrise ci pastrate ca istoric (versionate).
Daca la momentul actionarii optiunii de salvare:


campul "Tip drum " nu are o valoare selectata, campul este evidentiat iar in pagina este afisat mesajul
de eroare: "Atentie: Campurile marcate cu steluta sunt obligatorii." (eroarea este blocanta);



este selectata optiunea de salvare informatii, informatiile sunt salvate, iar dosarul se regaseste in zona
de procese alocate (utilizatorul poate actualiza informatiile incluse in dosar);



este selectata optiunea de salvare informatii si transmitere catre Secretar Consiliul local, informatiile
sunt salvate, iar dosarul se regaseste in zona de procese in desfasurare (informatiile sunt needitabile).

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Editare dosar de editare drumuri
Sistemul permite utilizatorilor autorizati actualizarea informatiilor dosarelor existente de editare drumuri.
Utilizatorii nu pot modifica decat dosarele de editare drumuri din UAT-ul din care fac parte conform
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autentificarii prealabile si care nu au fost trimise catre consiliul local.
Pentru aceasta, utilizatorul acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza procesul
dorit si actioneaza butonul Vizualizeaza.Se vor putea edita urmatoarele informatii:
Pentru drumurile create printr-un dosar de HCL:
 Tip drum : camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
 Tip persoana: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
 Hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
 Toponim: camp text completat de utilizator;
 Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de
utilizator;
 Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem.
Pentru drumurile create in urma migrarii:
 Tip drum : camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
 Denumire drum - camp obligatoriu completat de Utilizator;
 Indicativ drum - camp obligatoriu completat de utilizator;
 Sufix indicativ drum - camp obligatoriu completat de utilizator;
 Tip persoana: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;
 Hyperlink: camp optional de tip hyperlink;
 Toponim: camp text completat de utilizator;
 Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc): camp optional de tip text, introdus de
utilizator;
 Tip teren: camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem.
Informatiile modificate nu sunt suprascrise, ci pastrate ca istoric (versionate).
Daca la momentul actionarii optiunii de salvare:


campul "Tip drum " nu are o valoare selectata, campul este evidentiat iar in pagina este afisat mesajul
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de eroare: "Atentie: Campurile marcate cu steluta sunt obligatorii." (eroarea este blocanta);


este selectata optiunea de salvare informatii, informatiile sunt salvate, iar dosarul se regaseste in zona
de procese alocate (utilizatorul poate actualiza informatiile incluse in dosar);



este selectata optiunea de salvare informatii si transmitere catre Secretar Consiliul local, informatiile
sunt salvate, iar dosarul se regaseste in zona de procese in desfasurare (informatiile sunt needitabile).

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Stergere dosar de editare drumuri
Sistemul permite stergerea dosarelor de editare drumuri daca acestea nu au fost procesate pe fluxul de
verificare (starea acestora este "Schita").
Pentru a sterge un dosar de editare drumuri, utilizatorul acceseaza zona de procese alocate apoi
actioneaza optiunea de stergere dosar din dreptul inregistrarii selectate.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Versiunea 2.0 /07.07.2017

Pag. 128/343

Manual de Utilizare

Transmitere dosar de editare drum
Referentul transmite dosarul de editare drum catre Secretar Consiliul local pentru aprobare/respingere.
Pentru ca un dosar de editare drum sa poata fi transmis catre Secretar Consiliul local pentru
aprobare/respingere este necesar ca in urma validarii campurilor de atribute sa nu fie returnata nici o
eroare blocanta si sa fie in starea „Schita”.
Ulterior optiunii de salvare a modificarilor atributelor drumului , utilizatorul actioneaza optiunea de trimitere
a dosarului din dreptul inregistrarii selectate.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Aprobare dosar de editare drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa aprobe dosarele de editare
atribute drumuri.
La momentul aprobarii utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


Completeaza campul observatii - camp optional de tip text completat de utilizator;



Incarca documente;



Actioneaza optiunea de aprobare.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Respingere dosar de editare drum
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa respinga dosarele de editare
drumuri.
La momentul procesarii utilizatorul autorizat (din cadrul consiliilor publice locale) Completeaza motivul
respingerii dosarului - camp text obligatoriu completat de utilizator.
Pentru a respinge un dosar de editare utilizatorii autorizati efectueaza urmatoarele actiuni:


incarca documente;



actioneaza optiunea de respingere.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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2.2.8 Proces modificare geometrie drumuri
Utilizatorii autorizati din cadrul comisiilor publice locale pot propune modificarea reprezentarii grafice a
drumurilor din UAT-ul de care apartin. Pentru a putea actualiza geometriile drumurilor, utilizatorii pot crea
dosare de modificare in care este vectorizata noua geometrie.

Elaborare dosar modificare geometrie
Pentru a elabora un dosar de modificare geometrie, utilizatorul acceseaza meniul „Drumuri” si submeniul
„Dosar Intern” si Completeaza campurile:


Dosar intern – camp obligatoriu de tip alfanumeric, completat de utilizator.



Din data de – camp de tip data, selectat de catre utilizator din calendar.

Dupa aceasta, utilizatorul actioneaza butonul „Salveaza dosar”. Ulterior, selecteaza procesul de modificare
geometrie drum si actioneaza butonul „Ok”
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Utilizatorii autorizati pot crea un dosar pentru modificarea reprezentarii grafice a drumului (pe harta)
conform optiunilor descrise in zona "Vectorizare / editare geometrie drumuri", fara a modifica alte atribute.
Crearea dosarului de modificare geometrie nu poate fi procesata decat pentru drumurile aflate in starea
"Adoptat".
Utilizatorul va avea posibilitatea de a selecta zona de harta ce contine geometria drumului modificat si de
a o tipari.
La momentul elaborarii dosarului de modificare geometrie, utilizatorul poate efectua urmatoarele actiuni:
 Adauga observatii - camp optional de tip text completat de utilizator;
 Incarca documente;
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Modificare geometrie prin vectorizare linie
Sistemul permite desenarea (vectorizare) drumurilor pe harta sub forma de linie.
Vectorizarea este permisa doar prin continuarea unui drum existent si nu este permisa salvarea a doua
tronsoane neconectate. Pentru aceasta, utilizatorul va selecta drumul a carui geometrie doreste s-o
modifice. Dupa care, din bara de instrumente a hartii selecteaza instrumentul „Selectare geometrii” si
selecteaza cu ajutorul lui geometria drumului. Dupa aceasta, utilizatorul acceseaza instrumentul
„Modificare geometrie” si vectorizeaza drumul.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Modificare geometrie prin imbinare linii
Sistemul permite imbinarea a doua sau mai multe linii existente lipite la capete. Pentru aceasta, utilizatorul
va selecta drumul a carui geometrie doreste s-o modifice. Dupa care, din bara de instrumente a hartii
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selecteaza instrumentul „Selectare geometrii” si selecteaza cu ajutorul lui geometria drumului. Dupa
aceasta, utilizatorul acceseaza instrumentul „Modificare geometrie” si vectorizeaza drumul.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Modificare geometrie prin divizare linie
Sistemul permite divizarea unei linii in doua sau mai multe tronsoane.
Tronsoanele rezultate preiau atributele liniei pentru care se efectueaza operatiunea de divizare. Fiecare
tronson va avea id si coordonate diferite ("shape"). Pentru aceasta, utilizatorul va selecta drumul a carui
geometrie doreste s-o modifice. Dupa care, din bara de instrumente a hartii selecteaza instrumentul
„Selectare geometrii” si selecteaza cu ajutorul lui geometria drumului. Dupa aceasta, utilizatorul acceseaza
instrumentul „Taierea geometriei selectate” si divizeaza geometria drumului.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Modificare geometrie prin editare linie
Utilizatorii autorizati pot edita linia de drum.
Modificarea presupune alungirea sau scurtarea liniei selectate si repozitionarea acesteia.
Pentru aceasta, utilizatorul va selecta drumul a carui geometrie doreste s-o modifice. Dupa care, din bara
de instrumente a hartii selecteaza instrumentul „Selectare geometrii” si selecteaza cu ajutorul lui geometria
drumului. Dupa aceasta, utilizatorul acceseaza instrumentul „Modificare geometrie” si vectorizeaza drumul.
Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie
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Modificare geometrie prin stergere linie
Utilizatorii autorizati pot sterge linia de drum de pe harta. Acest proces nu va afecta atributele drumului.
Pentru a sterge linia de drum, utilizatorul va selecta drumul a carui geometrie doreste s-o modifice. Dupa
care, din bara de instrumente a hartii selecteaza instrumentul „Selectare geometrii” si selecteaza cu ajutorul
lui geometria drumului. Dupa aceasta, utilizatorul acceseaza instrumentul „Stergere geometrii selectate”
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Editare dosar modificare geometrie
Utilizatorii autorizati pot actualiza dosarele de modificare geometrie aflate in starea "Schita".
In cadrul aceste modificari utilizatorul poate edita reprezentarea grafica (conform optiunilor descrise in zona
"Vectorizare / editare geometrie drumuri") a dosarelor ce nu au trecut prin procesul de verificare (sunt in
starea de Schita).
Utilizatorul va avea posibilitatea de a selecta zona de harta ce contine geometria drumului modificat si de
a o tipari. Pentru aceasta, utilizatorul acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza
procesul dorit si actioneaza butonul Vizualizeaza.
Pentru a edita informatiile aferente dosarului de modificare geometrie drum, utilizatorul acceseaza dosarul
din zona de procese alocate.
Utilizatorul poate actualiza urmatoarele informatii:
 Modificare geometrie;
 Adauga observatii - camp optional de tip text completat de utilizator;
 Incarcare documente;
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:
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Referent primarie

Stergere dosar modificare geometrie
Sistemul permite utilizatorilor autorizati stergerea dosarelor de modificare geometrie drumuri daca acestea
nu au fost procesate pe fluxul de verificare intern (starea dosarelor este "Schita").
Pentru a sterge un dosar de modificare geometrie, utilizatorul:


Acceseaza zona de procese alocate;



Selecteaza dosarul;



Actioneaza optiunea de stergere dosar.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Adoptare dosar modificare geometrie

Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa adopte dosarele de modificare
geometrie.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Respingere dosar modificare geometrie
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa respinga dosarele de
modificare de geometrie.
Pentru aceasta, utilizatorul actioneaza butonul „Respinge”, existent in pagina.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Intoarcere dosar modificare geometrie
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa intoarca dosarele de
modificare de geometrie pentru corectare.
Pentru aceasta, utilizatorul actioneaza butonul „Intoarce dosar”, existent in pagina.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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2.2.9 Introducere HCL existent
Utilizatorul cu rol de referent are posibilitatea de a introduce in aplicatie un HCL existent in format hartie si
sa deseneze geometria strazii din HCL.
Pentru aceasta, utilizatorul utilizatorul acceseaza meniul „Drumuri” si submeniul „Introducere HCL”.
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Utilizatorul completeza datele la fel ca in ecranul „Redactare HCL”. Dupa completarea datelor HCL-ului si
salvarea acestuia, utilizatorul este redirectionat in ecranul „Elaborare dosar drum”, de unde poate selecta
procesul pe care doreste sa-l completeze.
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Dupa completarea si salvarea procesului selectat, utilizatorul este redirectiona in pagina Elaborare dosar
drum. Aici utilizatorul poate Aproba direct dosarul, fara a-l transmite mai departe pe flux. Aprobarea
dosarului se face actionand optiunea „Aproba” din partea de jos a paginii.

2.2.10 Proces de validare drumuri importate
In urma importului datelor initiale de nomenclatura stradala, referentul are posibilitatea de a vizualiza si
trimite spre validare denumirile de drum importate in sistem.

Vizualizare drum importat
Pentru a vizualiza drumurile importate in sistem, utilizatorul va accesa meniul „Import si validari”, de unde
va selecta submeniul „Validare drumuri importate”.
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Se deschide ecranul de validare a drumurilor importate. Utilizatorul vede toate drumurile intr-un grid si are
posibilitatea de a le exporta in format Excel si CSV, actionand butonul “Exporta”.

De asemenea, utilizatorul poate cauta drumurile importate dupa Localitate si Drum, indicand criteriile de
cautare si actionand butonul „Cauta”. Pentru a sterge criteriile de cautare indicate, utilizatorul va actiona
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butonul „Sterge filtre”.

Gridul cu drumuri importate permite sortarea crescatoare/descrescatoare a drumurilor dupa un camp
selectat, cat si ascunderea coloanelor. Pentru aceasta, se acceseaza filtrul afererent fiecarei coloane si se
actioneaza optiunea dorita.
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In cazul in care au fost ascunse una sau mai multe coloane, utilizatorul are posibilitatea de a le vizualiza
din nou, actionand butonul „Arata toate coloanele”.
Referentul are posibilitatea de a Edita , Sterge sau Trimite spre validare drumurile importate. Drumul este
transmis catre Consiliul Local, care poate Aproba, Respinge sau Intoarce dosarul aferent drumului importat.
Pentru a vizualiza detaliile drumului, utilizatorul selecteaza drumul si actioneaza optiunea Vizualizeaza.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local



Referent primarie

Stergere drum importat
Sistemul permite utilizatorilor autorizati stergerea drumurilor importate, aflate in starea de "Schita". Nu este
permisa stergerea unei inregistrari aflata intr-o alta stare decat starea de "Schita".
Pentru a sterge un drum importat, utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:
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acceseaza submeniul „Validare drumuri importate” din meniul „Import si validari”;



acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;



bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu drumuri importate, o inregistrare care se afla in starea
„Schita”;



acceseaza butonul „Sterge”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Editare drum importat
Sistemul permite utilizatorilor autorizati editarea informatiilor aferente drumurilor importate care se afla in
starea “Schita”. Pentru aceasta utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


acceseaza submeniul „Validare drumuri importate” din meniul „Import si validari”;



acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;



bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu drumuri importate, o inregistrare care se afla in starea
„Schita”;



acceseaza butonul „Editeaza”.

Utilizatorul poate actualiza urmatoarele informatii:
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Numar HCL: camp obligatoriu de tip numeric;



Data HCL: camp obligatoriu de tip data;



Tip drum: camp optional selectat de utilizator din nomenclator definit in sistem;



Indicativ drum: camp optional alfanumeric completat de utilizator;



Prepozitie: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;



Denumire alternativa: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;



Tip persoana: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;



Motivul corectiei: camp optional de tip text, completat de catre utilizator;



Desenarea geometriei drumului, accesand butonul „Deseneaza”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Dupa actualizarea informatiilor, utilizatorul salveaza noile detalii ale drumului prin accesarea butonului
„Salveaza”.
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Transmitere drum importat
Referentul transmite drumul importat catre Secretar Consiliul local pentru aprobare/respingere.
Pentru ca o schita de drum sa poata fi transmisa catre secretar consiliu local pentru aprobare/respingere
este necesar ca in urma validarii geometriei si campurilor de atribute sa nu fie returnata nici o eroare
blocanta.
Pentru transmite un drum importat, utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


acceseaza submeniul „Validare drumuri importate” din meniul „Import si validari”;



acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;



bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu drumuri importate, o inregistrare care se afla in starea
„Schita”;



acceseaza butonul „Trimite”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Aprobare drum importat
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa aprobe drumuri importate. Un
drum importat poate fi aprobat doar daca se afla in starea „Transmis”.
Pentru a aproba un drum importat, utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


acceseaza submeniul „Validare drumuri importate” din meniul „Import si validari”;



acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;



bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu drumuri importate, o inregistrare care se afla in starea
„Transmis”;



acceseaza butonul „Aproba”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Respingere drum importat
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa respinga drumuri importate.
Un drum importat poate fi respins doar daca se afla in starea „Transmis”.
Pentru a respinge un drum importat, utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


acceseaza submeniul „Validare drumuri importate” din meniul „Import si validari”;



acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;



bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu drumuri importate, o inregistrare care se afla in starea
„Transmis”;



acceseaza butonul „Respinge”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Intoarcere drum importat
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa intoarca drumuri importate.
Un drum importat poate fi intors doar daca se afla in starea „Transmis”.
Pentru a intoarce un drum importat, utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


acceseaza submeniul „Validare drumuri importate” din meniul „Import si validari”;



acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;



bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu drumuri importate, o inregistrare care se afla in starea
„Transmis”;



acceseaza butonul „Intoarce dosar”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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2.3 Gestiune adrese administrative
Sistemul permite gestiunea adreselor administrative prin elaborarea dosarelor de gestiune adrese si
transmiterea acestora spre adoptare catre Consiliului local din cadrul primariei.
In cadrul unui dosar de gestiune poate fi inclus un singur proces de gestiune de adrese administrative:


Proces de adaugare adresa administrativa;



Proces de modificare adresa administrativa;



Proces de desfiintare adresa administrativa;



Proces de comasare adrese administrative;



Proces de dezmembrare adresa administrativa.

2.3.1 Proces de adaugare adresa administrativa
In cadrul procesului de adaugare adresa administrativa sunt descrisi pasii prin care trece un dosar pana
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cand acesta este adoptat.

Elaborare dosar de adaugare adresa administrativa
Sistemul permite utilizatorilor autorizati adaugarea de noi adrese administrative pe drumurile ce apartin de
UAT-ul utilizatorului autentificat.
Utilizatorii autorizati din cadrul primariilor utilizeaza drumurile aflate in starea "Adoptat" pentru a crea dosare
de adaugare adrese administrative.
Pentru adaugarea unei noi adrese administrative sunt necesare:



















Completarea campului „Cod dosar” si „Din data de” – campuri obligatorii completate de catre utilizator.
Selectarea unui drum existent sau a unei zone existente (nu sunt disponibile pentru adaugare
adrese drumuri sau zone aflate in alta stare decat starea Adoptat)- camp obligatoriu selectat de
utilizator din nomenclator drumuri/zone aprobate;
Completarea urmatoarelor informatii:
Numar adresa administrativa: camp obligatoriu de tip text, introdus de utilizator;
Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat
cu valoarea Bloc;
Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat
cu valoarea Scara;
Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Coordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
punctului pe harta;
Coordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
punctului pe harta;
Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale
aferente UAT din care face parte;
Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;

In cazul in care utilizatorul doreste sa adauge o noua zona va efectua urmatoarele operatiuni:

Cautare zona;

Selecteaza casuta "Zona noua" din ecran;

Completeaza denumirea zonei;

Acceseaza butonul "Adauga zona".
Informatiile privind Tip cladire si/sau Tip scara vor fi salvate numai daca exista date completate la Indicativ
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bloc, respectiv Indicativ scara.
Sistemul permite adaugarea de adrese administrative, in cadrul aceluiasi proces, pentru mai multe drumuri,
zone sau localitati.
Sistemul nu permite adaugarea a doua combinatii identice de numar administrativ + bloc + scara pe acelasi
drum / localitate / zona.
Nu vor putea fi adaugate adrese administrative care contin detalii privind scara si/sau blocul daca nu exista deja
in sistem o adresa administrativa care contine numai numarul (fara sa aiba completate detaliile privind blocul
si/sau scara).
*Marcarea geometriei va urmari regulile de validare descrise in sectiunea: Reguli validare geometrie
Dupa completarea campurilor aferente adresei, utilizatorul actioneaza butonul „Adauga adresa”, adresa
fiind disponibila in ecran. Dupa adaugarea adreselor, utilizatorul salveaza dosarul prin accesarea butonului
„Salveaza”.
Sistemul permite adaugarea de adrese administrative, in cadrul aceluiasi proces, pentru mai multe drumuri.
Sistemul nu permite adaugarea a doua numere administrative identice pe acelasi drum.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Editare dosar de adaugare adresa administrativa
Sistemul permite utilizatorilor autorizati editarea informatiilor aferente dosarelor de adaugare adrese
administrative existente. Utilizatorii nu pot modifica decat dosarele de adaugare adresa din UAT-ul din care
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fac parte conform autentificarii prealabile. Pentru aceasta, utilizatorul acceseaza submeniul Activitatile mele
din meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si actioneaza butonul Vizualizeaza.
Pentru editare unei noi adrese administrative sunt necesare:



















Completarea campului „Cod dosar” si „Din data de” – campuri obligatorii completate de catre utilizator.
Selectarea unui drum existent sau a unei zone existente (nu sunt disponibile pentru adaugare
adrese drumuri sau zone aflate in alta stare decat starea Adoptat)- camp obligatoriu selectat de
utilizator din nomenclator drumuri/zone aprobate;
Completarea urmatoarelor informatii:
Numar adresa administrativa: camp obligatoriu de tip text, introdus de utilizator;
Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat
cu valoarea Bloc;
Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat
cu valoarea Scara;
Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Coordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
punctului pe harta;
Coordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
punctului pe harta;
Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale
aferente UAT din care face parte;
Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;

In cazul in care utilizatorul doreste sa adauge o noua zona va efectua urmatoarele operatiuni:

Cautare zona;

Selecteaza casuta "Zona noua" din ecran;

Completeaza denumirea zonei;

Acceseaza butonul "Adauga zona".
Informatiile privind Tip cladire si/sau Tip scara vor fi salvate numai daca exista date completate la Indicativ
bloc, respectiv Indicativ scara.
Sistemul permite adaugarea de adrese administrative, in cadrul aceluiasi proces, pentru mai multe drumuri,
zone sau localitati.
Sistemul nu permite adaugarea a doua combinatii identice de numar administrativ + bloc + scara pe acelasi
drum / localitate / zona.
Nu vor putea fi adaugate adrese administrative care contin detalii privind scara si/sau blocul daca nu exista deja
in sistem o adresa administrativa care contine numai numarul (fara sa aiba completate detaliile privind blocul
si/sau scara).
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*Marcarea geometriei va urmari regulile de validare descrise in sectiunea: Reguli validare geometrie
Dupa completarea campurilor aferente adresei, utilizatorul actioneaza butonul „Adauga adresa”, adresa
fiind disponibila in ecran. Dupa adaugarea adreselor, utilizatorul salveaza dosarul prin accesarea butonului
„Salveaza”.
Sistemul permite adaugarea de adrese administrative, in cadrul aceluiasi proces, pentru mai multe drumuri.
Sistemul nu permite adaugarea a doua numere administrative identice pe acelasi drum.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Transmitere dosar de adaugare adresa administrativa
Referentul transmite dosarul de adaugare adresa administrativa catre Secretar Consiliul local pentru
aprobare/respingere.
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Pentru ca un dosar de adaugare adresa administrativa sa poata fi transmis catre Secretar Consiliul local
pentru aprobare/respingere este necesar ca in urma validarii campurilor de atribute sa nu fie returnata nici
o eroare blocanta si sa fie in starea „Schita”.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Fig. 2-1 Transmitere dosar de adaugare adresa administrativa

Stergere dosar de adaugare adresa administrativa
Sistemul permite stergerea dosarelor de adaugare adrese administrative daca acestea nu au fost
procesate pe fluxul de verificare (starea acestora este "Schita").
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Aprobare dosar de adaugare adresa administrativa
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa aprobe dosarele de adaugare
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adresa administrativa.
La aprobare unui dosar de adaugare adresa administrativa, sistemul va genera automat un cod unic de
atribuire al adresei, prin intermediul caruia se vor putea identifica UAT-ul de apartenenta a adresei, tipului
de drum si denumirii de drum asociate.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local

Respingere dosar de adaugare adresa administrativa
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa respinga dosarele de
adaugare adrese administrative.
La momentul procesarii utilizatorul autorizat (din cadrul consiliilor publice locale) Completeaza motivul
respingerii dosarului - camp text obligatoriu completat de utilizator.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Intoarcere dosar de adaugare adresa administrativa
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa intoarca dosarele de adaugare
adrese administrative.
Pentru aceasta, utilizatorul actioneaza butonul „Intoarce dosar” din pagina. Dosarul este retransmis catre
referent pentru corectare.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Corectare dosar de adaugare adresa administrativa
Dupa intoarcerea dosarului, referentul primariei il vede in activitatile disponibile. Utilizatorul isi aloca dosarul
si poate efectua procesul de Editare, dupa care-l retransmite pentru Aprobare catre Consiliul local.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

2.3.2 Proces de modificare adresa administrativa
In cadrul procesului de modificare adresa administrativa sunt descrisi pasii prin care trece un dosar pana
cand acesta este adoptat.

Elaborare dosar de modificare adresa administrativa
Pentru existenta unui nomenclator cat mai actualizat cu informatii din intreaga tara, utilizatorii autorizati vor
avea posibilitatea de a crea dosare de modificare pentru adresele administrative (pentru adresele
administrative disponibile in UAT-ul din care utilizatorul face parte).
Pentru modificarea unei adrese administrative sunt necesare:
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Completarea campului „Cod dosar” si „Din data de” – campuri obligatorii completate de catre utilizator.



Selectarea unei adrese existente pe un drum sau pe o zona (nu sunt disponibile pentru
modificare adrese aflate in alta stare decat starea Adoptat)- camp obligatoriu selectat de utilizator
din nomenclator adrese aprobate;



Completarea urmatoarelor informatii:




Numar adresa administrativa: camp obligatoriu de tip text, introdus de utilizator;
Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat
cu valoarea Bloc;
Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat
cu valoarea Scara;
Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Coordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
punctului pe harta;
Coordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
punctului pe harta;
Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale
aferente UAT din care face parte;
Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;














Sistemul nu permite adaugarea a doua numere administrative identice pe acelasi drum.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Transmitere dosar de modificare adresa administrativa
Referentul transmite dosarul de modificare adresa administrativa catre Secretar Consiliul local pentru
aprobare/respingere.
Pentru ca un dosar de modificare adresa administrativa sa poata fi transmis catre Secretar Consiliul local
pentru aprobare/respingere este necesar ca in urma validarii campurilor de atribute sa nu fie returnata nici
o eroare blocanta si sa fie in starea „Schita”.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Fig. 2-2 Transmitere dosar de modificare adresa administrativa

Editare dosar de modificare adresa administrativa
Sistemul permite utilizatorilor autorizati editarea informatiilor dosarelor de modificare adrese administrative
existente. Utilizatorii nu pot modifica decat dosarele de adaugare adresa din UAT-ul din care fac parte
conform autentificarii prealabile. Pentru aceasta, utilizatorul acceseaza submeniul Activitatile mele din
meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si actioneaza butonul Vizualizeaza.

Pot fi modificate urmatoarele informatii:


Cod dosar – camp obligatoriu completat de catre utilizator;



Din data de - camp obligatoriu de tip data, selectat din calendar;




Numar adresa administrativa: camp obligatoriu de tip text, introdus de utilizator;
Drumul sau zona din care face parte adresa administrativa- camp optional de tip lista de valori din
nomenclatorul de drumuri/zone introdus de utilizator;
Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat
cu valoarea Bloc;
Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat
cu valoarea Scara;
Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Coordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
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punctului pe harta;
Coordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
punctului pe harta;
Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale
aferente UAT din care face parte;
Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;

Sistemul nu permite adaugarea a doua numere administrative identice pe acelasi drum.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Stergere dosar de modificare adresa administrativa
Sistemul permite stergerea dosarelor de modificare adrese administrative daca acestea nu au fost
procesate pe fluxul de verificare (starea acestora este "Schita").
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:
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Referent primarie

Adoptare dosar de modificare adresa administrativa
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa aprobe dosarele de modificare
adresa administrativa.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Respingere dosar de modificare adresa administrativa
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa respinga dosarele de
modificare adrese administrative.
La momentul procesarii utilizatorul autorizat (din cadrul consiliilor publice locale) Completeaza motivul
respingerii dosarului - camp text obligatoriu completat de utilizator.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Intoarcere dosar de modificare adresa administrativa
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa intoarca dosarele de
modificare adrese administrative.
Pentru aceasta, utilizatorul actioneaza butonul „Intoarce dosar” din pagina. Dosarul este retransmis catre
referent pentru corectare.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Corectare dosar de modificare adresa administrativa
Dupa intoarcerea dosarului, referentul primariei il vede in activitatile disponibile. Utilizatorul isi aloca dosarul
si poate efectua procesul de Editare, dupa care-l retransmite pentru Aprobare catre Consiliul local.
Pot fi modificate urmatoarele informatii:


Cod dosar – camp obligatoriu completat de catre utilizator;



Din data de - camp obligatoriu de tip data, selectat din calendar;




Numar adresa administrativa: camp obligatoriu de tip text, introdus de utilizator;
Drumul sau zona din care face parte adresa administrativa- camp optional de tip lista de valori din
nomenclatorul de drumuri/zone introdus de utilizator;
Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat
cu valoarea Bloc;
Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat
cu valoarea Scara;
Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Coordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
punctului pe harta;
Coordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
punctului pe harta;
Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale
aferente UAT din care face parte;
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Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

2.3.3 Proces de desfiintare adresa administrativa
In cadrul procesului de desfiintare adresa administrativa sunt descrisi pasii prin care trece un dosar pana
cand acesta este adoptat.

Elaborare dosar de desfiintare adresa administrativa
Sistemul permite utilizatorilor autorizati crearea unui dosar de desfiintare adresa administrativa.
Utilizatorul va completa urmatoarele informatii:


Cod dosar – camp obligatoriu completat de catre utilizator;
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Din data de - camp obligatoriu de tip data, selectat din calendar;

Pentru a desfiinta o adresa, utilizatorul va introduce in caseta de cautare numele aferent
zonei/localitatii/drumului pe care se gaseste adresa, va selecta adresa respctiva si va actiona butonul
Adauga;
La momentul crearii dosarului de desfiintare adresa administrativa, sistemul permite utilizatorului
completarea urmatoarelor campuri:
 data desfiintarii adresei administrative - camp obligatoriu de tip data, completat de utilizator;
 motivul desfiintarii adresei - camp obligatoriu de tip text, completat de utilizator;
 adaugare de atasamente - document de tip RTF, Word, JPG.
In urma salvarii, starea dosarului devine „Schita”.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Transmitere dosar de desfiintare adresa administrativa
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Referentul transmite dosarul de desfiintare adresa administrativa catre Secretar Consiliul local pentru
aprobare/respingere.
Pentru ca un dosar de desfiintare adresa administrativa sa poata fi transmis catre Secretar Consiliul local
pentru aprobare/respingere este necesar ca in urma validarii campurilor de atribute sa nu fie returnata nici
o eroare blocanta si sa fie in starea „Schita”.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Editare dosar de desfiintare adresa administrativa
Sistemul permite modificarea informatiilor aferente unui dosar de desfiintare adrese administrative ce nu a
fost inclus pe procesul de verificare (este in continuare in starea "Schita"). Pentru aceasta, utilizatorul
acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si actioneaza butonul
Vizualizeaza.
Pentru a desfiinta o adresa, utilizatorul va introduce in caseta de cautare numele aferent
zonei/localitatii/drumului pe care se gaseste adresa, va selecta adresa respctiva si va actiona butonul
Adauga;
La momentul editarii dosarului de desfiintare adresa administrativa, sistemul permite utilizatorului
completarea urmatoarelor campuri:
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 data desfiintarii adresei administrative - camp obligatoriu de tip data, completat de utilizator;
 motivul desfiintarii adresei - camp obligatoriu de tip text, completat de utilizator;
 adaugare de atasamente - document de tip PDF, Word, JPG.
In urma salvarii, starea dosarului devine „Schita”.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Stergere dosar de desfiintare adresa administrativa
Sistemul permite stergerea dosarelor de desfiintare adrese administrative daca acestea nu au fost
procesate pe fluxul de verificare (starea acestora este "Schita").
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Aprobare dosar de desfiintare adresa administrativa
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa aprobe dosarele de desfiintare
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adresa administrativa.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local

Respingere dosar de desfiintare adresa administrativa
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa respinga dosarele de
desfiintare adrese administrative.
La momentul procesarii dosarului de desfiintare adresa administrativa utilizatorul autorizat Completeaza
motivul respingerii dosarului - camp text obligatoriu completat de utilizator.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local

Versiunea 2.0 /07.07.2017

Pag. 183/343

Manual de Utilizare

Intoarcere dosar de desfiintare adresa administrativa
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa intoarca dosarele de
desfiintare adrese administrative.
Pentru aceasta, utilizatorul actioneaza butonul „Intoarce dosar” din pagina. Dosarul este retransmis catre
referent pentru corectare.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Corectare dosar de desfiintare adresa administrativa
Dupa intoarcerea dosarului, referentul primariei il vede in activitatile disponibile. Utilizatorul isi aloca dosarul
si poate efectua procesul de Editare, dupa care-l retransmite pentru Aprobare catre Consiliul local.
La momentul corectarii dosarului de desfiintare adresa administrativa, sistemul permite utilizatorului
completarea urmatoarelor campuri:
 data desfiintarii adresei administrative - camp obligatoriu de tip data, completat de utilizator;
 motivul desfiintarii adresei - camp obligatoriu de tip text, completat de utilizator;
 adaugare de atasamente - document de tip RTF, Word, JPG.
In urma salvarii modificarilor efectuate, starea dosarului devine „Schita”.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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2.3.4 Proces de comasare adrese administrative
Sistemul permite comasarea adreselor administrative de catre utilizatorii autorizati. Aceasta actiune este
marcata in sistem corespunzator.

Elaborare dosar de comasare adrese administrative
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Sistemul permite comasarea a doua sau mai multe adrese (numere) administrative aferente aceluiasi drum.
Utilizatorul va completa urmatoarele informatii:


Cod dosar – camp obligatoriu completat de catre utilizator;



Din data de - camp obligatoriu de tip data, selectat din calendar;

Pentru crearea unui dosar comasare a numerelor administrative aferente aceluiasi drum, utilizatorii
autorizati selecteaza numerele administrative pe care doresc sa le alipeasca (in urma comasarii acestora
rezultand o singura adresa administrativa) - numerele selectate sunt afisate distinct pe harta. Numerele pot
fi de pe acelasi drum sau de pe drumuri diferite. Dupa aceasta, utilizatorul acceseaza „Detalii comasare”.
in cazul in care adresele selectate sunt de pe drumuri diferite, utilizatorul va selecta drumul pe care va fi
marcata adresa rezultata in urma comasarii. De asemenea, utilizatorul ca completa urmatoarele campuri:



Numar adresa administrativa: camp obligatoriu de tip text, introdus de utilizator;
Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat
cu valoarea Bloc;
Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat
cu valoarea Scara;
Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Coordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
punctului pe harta;
Coordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
punctului pe harta;
Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale
aferente UAT din care face parte;
Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;














Sistemul nu permite:


adaugarea a doua numere administrative identice pe acelasi drum - sistemul nu permite ca noua
valoare (introdusa de utilizator) a numarului administrativ sa existe deja pe acelasi drum;

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Fig. 2-3(b) Elaborare dosar de comasare adrese administrative

Fig. 2-4(c) Elaborare dosar de comasare adrese administrative

Fig. 2-5(d) Elaborare dosar de comasare adrese administrative
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Fig. 2-6(e) Elaborare dosar de comasare adrese administrative

Editare dosar de comasare adrese administrative
Sistemul permite modificarea informatiilor aferente unui dosar de comasare adrese administrative ce nu a
fost inclus pe procesul de verificare (este in continuare in starea "Schita"). Pentru aceasta, utilizatorul
acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si actioneaza butonul
Vizualizeaza.
Utilizatorii autorizati pot modifica urmatoarele informatii:








Numar adresa administrativa: camp obligatoriu de tip text, introdus de utilizator;
Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat
cu valoarea Bloc;
Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat
cu valoarea Scara;
Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Coordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
punctului pe harta;
Coordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
punctului pe harta;
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Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale
aferente UAT din care face parte;
Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;








Sistemul nu permite:


Adaugarea a doua numere administrative identice pe acelasi drum - sistemul nu permite ca noua
valoare (introdusa de utilizator) a numarului administrativ sa existe deja pe acelasi drum;

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Transmitere dosar de comasare adrese administrative
Referentul transmite dosarul de comasare adrese administrative catre Secretar Consiliul local pentru
aprobare/respingere.
Pentru ca un dosar de comasare adrese administrative sa poata fi transmis catre Secretar Consiliul local
pentru aprobare/respingere este necesar ca in urma validarii campurilor de atribute sa nu fie returnata nici
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o eroare blocanta si sa fie in starea „Schita”.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Stergere dosar de comasare adrese administrative
Sistemul permite stergerea dosarelor de comasare adrese administrative ce nu au fost incluse in procesul
de verificare de verificare (sunt in starea "Schita").
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Adoptare dosar de comasare adrese administrative
Utilizatorii autorizati pot aproba dosarele de comasare adrese administrative (in starea de Schita) initiate
de referenti.
In urma aprobarii, informatiile nu sunt suprascrise. Acestea sunt pastrate in stari distincte si sunt disponibile
ca informatii istorice:


Adresele administrative incluse in procesul de comasare isi schimba starea in "Inchisa";



Adresa administrativa rezultata in urma procesului de comasare va avea starea "Adoptat".

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Respingere dosar de comasare adrese administrative
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa respinga dosarele de
comasare adrese administrative.
La momentul procesarii respingerii dosarului de comasare adrese administrative utilizatorul autorizat
Completeaza motivul respingerii dosarului - camp text obligatoriu completat de utilizator.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Elaborare dosar de comasare adrese administrative (drumuri diferite)
Sistemul permite comasarea a doua sau mai multe adrese (numere) administrative aferente unor drumuri
diferite.
Pentru crearea unui dosar comasare a numerelor administrative aferente unor drumuri diferite, utilizatorii
autorizati efectueaza urmatoarele operatiuni:


selecteaza drumurile aferente adreselor administrative pe care doreste sa le comaseze;



selecteaza numerele administrative pe care doresc sa le alipeasca (in urma comasarii acestora
rezultand o singura adresa administrativa) - numerele selectate sunt afisate distinct pe harta;



selecteaza drum de care va apartine noul numar administrativ;

De asemenea, utilizatorul ca completa detaliile cu privire la noua adresa:







Numar adresa administrativa: camp obligatoriu de tip text, introdus de utilizator;
Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat
cu valoarea Bloc;
Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat
cu valoarea Scara;
Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Coordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
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punctului pe harta;
Coordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
punctului pe harta;
Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale
aferente UAT din care face parte;
Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;










Sistemul nu permite


adaugarea a doua numere administrative identice pe acelasi drum - sistemul nu permite ca noua
valoare (introdusa de utilizator) a numarului administrativ sa existe deja pe acelasi drum;

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Editare dosar de comasare adrese administrative (drumuri diferite)
Sistemul permite modificarea informatiilor aferente unui dosar de comasare adrese administrative ce nu a
fost procesat pe fluxul de verificare (este in continuare in starea "Schita"). Pentru aceasta, utilizatorul
acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si actioneaza butonul
Vizualizeaza.
Utilizatorii autorizati pot modifica urmatoarele informatii:



selectia drumurilor aferente adreselor administrative pe care doreste sa le comaseze;



selectia numerelor administrative pe care doreste sa le alipeasca (in urma comasarii acestora rezultand
o singura adresa administrativa) - numerele selectate sunt afisate distinct pe harta;



selectia drumului de care va apartine noul numar administrativ;



editeaza numarul administrativ (final) - text obligatoriu: sistemul sugereaza ca numar al adresei
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valoarea cea mai mica a numarului administrativ aferent drumului careia va ii fi asociat noul numar;


modifica geometria adresei administrative obtinute in urma comasarii;



modifica atasament: document de tip RTF, Word, JPG.

Sistemul nu permite


adaugarea a doua numere administrative identice pe acelasi drum - sistemul nu permite ca noua
valoare (introdusa de utilizator) a numarului administrativ sa existe deja pe acelasi drum;

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Stergere dosar de comasare adrese administrative (drumuri diferite)
Sistemul permite stergerea dosarelor de comasare adrese administrative ce nu au fost procesate pe fluxul
de verificare (sunt in starea "Schita").
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Adoptare dosar de comasare adrese administrative (drumuri diferite)
Utilizatorii autorizati pot aproba dosarele de comasare adrese administrative (in starea de Schita) initiate
de referenti.
In urma aprobarii, informatiile nu sunt suprascrise. Acestea sunt pastrate in stari distincte si sunt disponibile
ca informatii istorice:


Adresele administrative incluse in procesul de comasare isi schimba starea in "Inchisa";



Adresa administrativa rezultata in urma procesului de comasare va avea starea "Adoptat" preluand
atributele drumului selectate in procesul de elaborare al dosarului de comasare adrese administrative
de pe doua drumuri diferite.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Respingere dosar de comasare adrese administrative (drumuri diferite)
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa respinga dosarele de
comasare adrese administrative.
La momentul procesarii respingerii dosarului de comasare adrese administrative utilizatorul autorizat
Completeaza motivul respingerii dosarului - camp text obligatoriu completat de utilizator.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local

Intoarcere dosar de comasare adresa administrativa
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa intoarca dosarele de
comasare adrese administrative.
Pentru aceasta, utilizatorul actioneaza butonul „Intoarce dosar” din pagina. Dosarul este retransmis catre
referent pentru corectare.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local

Corectare dosar de comasare adresa administrativa
Dupa intoarcerea dosarului, referentul primariei il vede in activitatile disponibile. Utilizatorul isi aloca dosarul
si poate efectua procesul de Editare, dupa care-l retransmite pentru Aprobare catre Consiliul local.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

2.3.5 Proces de dezmembrare adresa administrativa
In cadrul procesului de dezmembrare a unei adrese administrative sunt descrisi pasii prin care trece un
dosar pana cand acesta este adoptat.
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Elaborare dosar de dezmembrare adresa administrativa
Sistemul permite dezmembrarea adreselor administrative (in doua sau mai multe adrese) prin crearea unor
dosare de dezmembrare si transmiterea lor pe fluxul de validare.
Utilizatorul va completa urmatoarele informatii:


Cod dosar – camp obligatoriu completat de catre utilizator;



Din data de - camp obligatoriu de tip data, selectat din calendar;

Pentru elaborarea procesului de dezmembrare adresa administrativa, utilizatorul introduce in caseta de
cautare denumirea drumului/adresei/zonei aferente adresei. Sistemul returneaza toate adresele
disponibile, iar utilizatorul selecteaza adresa cautata si actioneaza butonul „Adauga”. Dupa aceasta,
utilizatorul

acceseaza

adresa

selectata,

completeaza

compartimentul

„Dezmembrare

adresa

administrativa” cu urmatoarele date:















Numar adresa administrativa: camp obligatoriu de tip text, introdus de utilizator;
Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat
cu valoarea Bloc;
Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat
cu valoarea Scara;
Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Coordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
punctului pe harta;
Coordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
punctului pe harta;
Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale
aferente UAT din care face parte;
Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;

Ulterior completarii datelor noii adrese dorite, utilizatorul actioneaza butonul „Dezmembreaza adresa”,
adresa fiind disponibila in pagina.
Utilizatorul trebuie sa introduca cel putin 2 adrese in compartimentul „Dezmembrare adresa administrativa”
pentru a putea salva si transmite dosarul.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:
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Referent primarie
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Transmitere dosar de dezmembrare adresa administrativa
Referentul transmite dosarul de dezmembrare adresa administrativa catre Secretar Consiliul local pentru
aprobare/respingere.
Pentru ca un dosar de dezmembrare adresa administrativa sa poata fi transmis catre Secretar Consiliul
local pentru aprobare/respingere este necesar ca in urma validarii campurilor de atribute sa nu fie returnata
nici o eroare blocanta si sa fie in starea „Schita”.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Editare dosar de dezmembrare adresa administrativa
Sistemul permite modificarea informatiilor aferente unui dosar de dezmembrare adrese administrative ce
nu a fost inclus in procesul de verificare (este in continuare in starea "Schita"). Pentru aceasta, utilizatorul
acceseaza submeniul Activitatile mele din meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si actioneaza butonul
Vizualizeaza.
Pentru editarea procesului de dezmembrare adresa administrativa, utilizatorul introduce in caseta de
cautare denumirea drumului/adresei/zonei aferente adresei. Sistemul returneaza toate adresele
disponibile, iar utilizatorul selecteaza adresa cautata si actioneaza butonul „Adauga”. Dupa aceasta,
utilizatorul

acceseaza

adresa

selectata,

completeaza

compartimentul

„Dezmembrare

adresa

administrativa” cu urmatoarele date:







Numar adresa administrativa: camp obligatoriu de tip text, introdus de utilizator;
Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat
cu valoarea Bloc;
Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat
cu valoarea Scara;
Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Coordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
punctului pe harta;
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Coordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
punctului pe harta;
Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale
aferente UAT din care face parte;
Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;









Ulterior completarii datelor noii adrese dorite, utilizatorul actioneaza butonul „Dezmembreaza adresa”,
adresa fiind disponibila in pagina.
Utilizatorul trebuie sa introduca cel putin 2 adrese in compartimentul „Dezmembrare adresa administrativa”
pentru a putea salva si transmite dosarul.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Stergere dosar de dezmembrare adresa administrativa
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Sistemul permite stergerea dosarelor de comasare adrese administrative ce nu au fost procesate pe fluxul
de verificare (sunt in starea "Schita").
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Adoptare dosar de dezmembrare adresa administrativa
Utilizatorii autorizati pot adopta dosarele de dezmembrare adrese administrative (in starea de Schita)
initiate de referenti.
In urma aprobarii:


Adresa administrativa initiala va avea starea „Desfiintat” si nu va mai fi afisata pe harta;



Adresele administrative adaugate / rezultate prin dezmembrare:


au starea „Aprobat”



preiau atributele drumului adresei initiale;
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dispun de geometrii marcate prin puncte distincte pe harta.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local

Respingere dosar de dezmembrare adresa administrativa
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa respinga dosarele de
dezmembrare adrese administrative.
La momentul procesarii respingerii dosarului de dezmembrare adrese administrative utilizatorul autorizat
Completeaza motivul respingerii - camp text obligatoriu completat de utilizator.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Intoarcere dosar de dezmembrare adresa administrativa
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa intoarca dosarele de
dezmembrare adrese administrative.
Pentru aceasta, utilizatorul actioneaza butonul „Intoarce dosar” din pagina. Dosarul este retransmis catre
referent pentru corectare.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Fig. 2-7 Respingere dosar de dezmembrare adresa administrativa

Corectare dosar de dezmembrare adresa administrativa
Dupa intoarcerea dosarului, referentul primariei il vede in activitatile disponibile. Utilizatorul isi aloca dosarul
si poate efectua procesul de Editare, dupa care-l retransmite pentru Aprobare catre Consiliul local.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Fig. 2-8 (a) Corectare dosar de dezmembrare adresa administrativa

Fig. 2-9 (a) Corectare dosar de dezmembrare adresa administrativa
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2.3.6 Proces de administrare adrese administrative importate
In urma importului datelor initiale de nomenclatura stradala, referentul are posibilitatea de a vizualiza si
trimite spre validare adresele administrative importate in sistem.

Vizualizare adresa administrativa importata
Validarea adreselor administrative importate sa va face accesand meniul „„Import si validari”” si apoi
submeniul „Validare adrese importate”.
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De asemenea, utilizatorul poate cauta adresele importate dupa Localitate si Drum, indicand criteriile de
cautare si actionand butonul „Cauta”. Pentru a sterge criteriile de cautare indicate, utilizatorul va actiona
butonul „Sterge filtre”.
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Gridul cu drumuri importate permite sortarea crescatoare/descrescatoare a drumurilor dupa un camp
selectat, cat si ascunderea coloanelor. Pentru aceasta, se acceseaza filtrul afererent fiecarei coloane si se
actioneaza optiunea dorita.

In cazul in care au fost ascunse una sau mai multe coloane, utilizatorul are posibilitatea de a le vizualiza
din nou, actionand butonul „Arata toate coloanele”.
Referentul are posibilitatea de a Edita , Sterge sau Trimite spre validare adresele importate. Adresa este
transmisa catre Consiliul Local, care poate Aproba, Respinge sau Intoarce dosarul aferent adresei
importate. Optiunea „Selecteaza tot” din meniul „Arata toate coloanele” permite selectarea tuturor adreselor
in vederea transmiterii catre Consiliul local pentru aprobare/respingere.

Pentru a vizualiza detaliile adresei, utilizatorul selecteaza o inregistrare si actioneaza optiunea
Vizualizeaza.
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Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local



Referent primarie

Stergere adresa administrativa importata
Sistemul permite utilizatorilor autorizati stergerea adreselor importate, aflate in starea de "Schita". Nu este
permisa stergerea unei inregistrari aflata intr-o alta stare decat starea de "Schita".
Pentru a sterge o adresa importata, utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


acceseaza submeniul „Validare adrese importate” din meniul „Import si validari”;



acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;



bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu adrese importate, o inregistrare care se afla in starea
„Schita”;



acceseaza butonul „Sterge”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Editare adresa administrativa importata
Sistemul permite utilizatorilor autorizati editarea informatiilor aferente adreselor importate care se afla in
starea “Schita”. Pentru aceasta utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


acceseaza submeniul „Validare adrese importate” din meniul „Import si validari”;



acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;



bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu drumuri importate, o inregistrare care se afla in starea
„Schita”;



acceseaza butonul „Editeaza”.

Utilizatorul poate actualiza urmatoarele informatii:








Tip cladire: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de cladire, precompletat
cu valoarea Bloc;
Indicativ cladire: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Tip scara: camp optional de tip lista de valori din nomenclatorul de tipuri de intrare, precompletat
cu valoarea Scara;
Indicativ scara: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Coordonata X: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
punctului pe harta;
Coordonata Y: camp obligatoriu de tip numeric, completat automat de sistem prin pozitionarea
punctului pe harta;
Cod postal: camp optional de tip text introdus de utilizator, cu sugestie din lista de coduri postale
aferente UAT din care face parte;
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Etaje si apartamente: inregistrari multiple in tabelul specific;
Toponim: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Informatii suplimentare: camp optional de tip text introdus de utilizator;
Marcare punct de adresa pe harta - valoare geospatiala obligatorie;
Marcare punct de intrare pe harta - valoare geospatiala optionala.
Incarcare documente de tip PDF, Word, JPG - camp optional selectat de utilizator;

Transmitere adresa administrativa importata

Referentul transmite adresa importata catre Secretar Consiliul local pentru aprobare/respingere.
Pentru ca o schita de adresa sa poata fi transmisa catre secretar consiliu local pentru aprobare/respingere
este necesar ca in urma validarii geometriei si campurilor de atribute sa nu fie returnata nici o eroare
blocanta.
Pentru transmite o adresa importata, utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


acceseaza submeniul „Validare adrese importate” din meniul „Import si validari”;



acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;



bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu drumuri importate, o inregistrare care se afla in starea
„Schita”;
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acceseaza butonul „Trimite”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Aprobare adresa administrativa importata
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa aprobe adrese importate. O
adresa importata poate fi aprobata doar daca se afla in starea „Transmis”.
Pentru a aproba o adresa importata, utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


acceseaza submeniul „Validare adrese importate” din meniul „Import si validari”;



acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;



bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu drumuri importate, o inregistrare care se afla in starea
„Transmis”;



acceseaza butonul „Aproba”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:
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Secretar Consiliul local

Respingere adresa administrativa importata
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa respinga adrese importate. O
adresa importata poate fi respinsa doar daca se afla in starea „Transmis”.
Pentru a respinge o adresa importata, utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


acceseaza submeniul „Validare adrese importate” din meniul „Import si validari”;



acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;



bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu drumuri importate, o inregistrare care se afla in starea
„Transmis”;



acceseaza butonul „Respinge”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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Intoarcere adresa administrativa importata
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul consiliilor publice locale sa intoarca adrese importate. O
adresa importata poate fi intoarsa doar daca se afla in starea „Transmis”.
Pentru a intoarce o adresa importata, utilizatorul efectueaza urmatoarele actiuni:


acceseaza submeniul „Validare adrese importate” din meniul „Import si validari”;



acceseaza butonul „Arata toate coloanele”;



bifeaza in coloana „Valideaza”, din gridul cu drumuri importate, o inregistrare care se afla in starea
„Transmis”;



acceseaza butonul „Intoarce dosar”.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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2.3.7 Marcare geometrie punct de adresa administrativa
Utilizatorii autorizati pot marca geometria punctului de adresa direct pe harta.

Desenare punct de adresa administrativa
In cadrul proceselor de gestiune a adreselor administrative, referentul poate marca geometria adresei
administrative prin desenarea unui punct pe harta. Marcarea punctului este posibila doar daca a fost
introdus numarul adresei. Nu este permisa suprapunerea a doua puncte. Desenarea punctului se face
dupa actionarea butonului „Marcheaza adresa”, inclus in pagina de gestiune a adresei.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Repozitionare punct de adresa administrativa
Utilizatorii autorizati pot edita punctul de adresa administrativa.
Modificarea presupune repozitionarea acestuia pe harta (drag and drop). Pentru a sterge un punct de
adresa administrativa, utilizatorul actioneaza instrumentrul „Selectare geometrii” din bara de instrumente si
selecteaza punctul de pe harta. Ulterior, actioneaza instrumentul „Repozitionare geometrie” din bara de
instrumente, iar punctul este poate fi deplasat pe harta.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Stergere punct de adresa administrativa
Utilizatorii autorizati pot sterge punctul de adresa administrativa de pe harta. Pentru a sterge un punct de
adresa administrativa, utilizatorul actioneaza instrumentrul „Selectare geometrii” din bara de instrumente si
selecteaza punctul de pe harta. Ulterior, actioneaza instrumentul „Stergere geometrii selectate” din bara de
instrumente, iar punctul este sters de pe harta. De asemenea stergerea punctului este efectuata automat
la stergerea adresei prin actionarea butonului „Sterge adresa” aferent sectiunii cu detaliile adresei
administrative.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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2.4 Gestiune tip drum
In cadrul modulului de gestiune a nomenclaturii stradale exista o zona de administrare a nomenclatoarelor
din aplicatie.

2.4.1 Propunere adaugare tip drum
Utilizatorii din administratiile publice locale propun adaugarea unui nou tip de drum, completand campurile:


Denumire tip nou de drum: camp obligatoriu de tip text introdus de utilizator;



Motiv adaugare tip drum nou: camp obligatoriu de tip text introdus de utilizator;



Data intrarii in vigoare: camp obligatoriu de tip data selectat de catre utilizator din
calendar;



Atasamente: document de tip PDF, Word, JPG;



Observatii: camp text optional;

In cazul in care tipul de drum propus pentru adaugare a fost respins intr-un proces de validare anterior,
sistemul avertizeaza utilizatorul printr-un mesaj.
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Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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2.4.2 Editare propunere adaugare tip drum
Sistemul permite editarea propunerilor de adaugare tip drum daca acestea nu au fost deja incluse in
procesul de validare de catre ANCPI. Pentru aceasta, utilizatorul acceseaza submeniul Activitatile mele din
meniul Activitati, selecteaza procesul dorit si actioneaza butonul Vizualizeaza.
Utilizatorul actualizeaza urmatoarele campuri:
 Denumire tip nou de drum: camp obligatoriu de tip text introdus de utilizator;
 Motivul adaugarii prefixului: camp obligatoriu de tip text introdus de utilizator;
 Atasamente: document de tip RTF, Word, JPG;
 Alte observatii: camp text optional;
In cazul in care tipul de drum propus pentru adaugare a fost respins intr-un proces de validare anterior,
sistemul avertizeaza utilizatorul printr-un mesaj.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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2.4.3 Stergere propunere adaugare tip drum
Sistemul permite stergerea propunerilor de adaugare tip drum, daca acestea nu au fost deja incluse in
procesul de validare de catre ANCPI.
Utilizatorul acceseaza lista propuneri adaugare tip artera, selectand inregistrarea care urmeaza a fi stearsa.
Actionand optiunea stergere, utilizatorul are posibilitatea sa confirme sau sa anuleze stergerea. Daca
utilizatorul confirma stergerea, inregistrarea este stearsa. in caz contrar, utilizatorul are posibilitatea de a
selecta o alta inregistrare.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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2.4.4 Vizualizare lista tip drumuri
Sistemul permite utilizatorilor autorizati cautarea si vizualizarea in format tabelar a tipurilor de drumuri.

Cautarea se poate face folosind urmatoarele filtre:


Denumire tip drum: camp text completat de utilizator;



Stare: selectie din lista predefinita.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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2.4.5 Vizualizare tipuri de drum arhivate
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul primariilor sa vizualizeze tipurile de drum care au fost
arhivate.
Utilizatorul ale posibilitatea sa filtreze rezultatele dupa Denumire drum si Stare. In urma cautarii, sunt afisate
urmatoarele rezultate:


Nume: denumire tipului de drum



Cod



Data creare



Utilizator



Stare(in vigoare/arhivat)

Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:


Referent primarie



Secretar Administratie Publica Locala



Primar



Secretar Consiliul local
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2.5 Interactiuni cu harta
Zona de tip harta cuprinde urmatoarele functionalitati:


control al continutului de harta;



desenare pe harta;



modificari geometrie puncte;



definire si amplasare de texte si etichete;



navigare pe harta;



tiparirea zonei de interes.

2.5.1 Interactiuni continut harta
Zona de continut harta se refera la straturile si temele disponibile in aplicatie. Aceasta zona permite selectia
de straturi si teme ce sunt afisate ca harta de fundal. In aceasta zona, utilizatorii vor putea:


sa vizualizeze lista de teme si straturi;



sa selecteze din lista de teme si straturi;
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 sa stabileasca ordinea de afisare a straturilor si a temelor.

Vizualizare lista de teme
Utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza temele din sistem sub forma de lista, accesand zona cu teme
existente. Temele existente pot fi accesate actionand butonul Fundal harta din bara de instrumente.
Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:


Administrator ANCPI



Administrator judetean RENNS



Secretar Consiliul local



Presedintele ANCPI



Primar



Secretar Administratie Publica Locala



Referent primarie



Presedintele Comisiei de atribuire



Utilizator consumator institutional

Selectare tema dorita
Din lista temelor existente in sistem, utilizatorii pot selecta tema de care sunt interesati. Tema selectata se
va suprapune peste harta de fundal si va putea fi vizualizata de utilizator. De asemenea, utilizatorii pot
deselecta temele care nu prezinta interes. Temele existente pot fi accesate actionand butonul Fundal harta
din bara de instrumente.
Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:


Administrator ANCPI



Administrator judetean RENNS



Secretar Consiliul local



Presedintele ANCPI



Primar



Secretar Administratie Publica Locala



Referent primarie



Presedintele Comisiei de atribuire
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Utilizator consumator institutional

Vizualizare lista straturi existente
Aplicatia pune la dispozitia utilizatorului mai multe straturi care vor putea fi suprapuse peste harta de fundal.
Utilizatorul va putea vizualiza straturile existente sub forma de lista. Lista va cuprinde denumirile de straturi
si o casuta in care utilizatorul va putea selecta / deselecta stratul. Butonul de selectare a straturilor poate fi
gasit in bara de instrumente a hartii.
Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:


Administrator ANCPI



Administrator judetean RENNS



Secretar Consiliul local



Presedintele ANCPI



Primar



Secretar Administratie Publica Locala



Referent primarie



Presedintele Comisiei de atribuire



Utilizator consumator institutional
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Selectare straturi
Suportul de harta oferit de aplicatie va fi alcatuit dintr-o harta de fundal care este alcatuita mai multe straturi
operationale ce vor putea fi selectate de catre utilizator. Utilizatorul va afisa / ascunde aceste straturi prin
bifarea unei casute. Butonul de selectare a straturilor poate fi gasit in bara de instrumente a hartii.
Temele definite in aplicatie contin mai multe straturi. La selectarea unei teme, utilizatorul are posibilitatea
de a vizualiza in harta toate straturile din tema respectiva sau doar straturile care il intereseaza.

Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:


Administrator ANCPI



Administrator judetean RENNS



Secretar Consiliul local



Presedintele ANCPI



Primar



Secretar Administratie Publica Locala



Referent primarie



Presedintele Comisiei de atribuire



Utilizator consumator institutional
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Selectare ordine de afisare straturi si teme
Accesand functionalitatea selectare straturi, utilizatorului i se ofera posibilitatea de a selecta ordinea de
afisare a straturilor si temelor. Aceasta functionalitate va fi disponibila dupa selectarea temelor / straturilor
care se vor utiliza. Butonul de selectare a straturilor poate fi gasit in bara de instrumente a hartii.
Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:


Administrator ANCPI



Administrator judetean RENNS



Secretar Consiliul local



Presedintele ANCPI



Primar



Secretar Administratie Publica Locala



Referent primarie



Presedintele Comisiei de atribuire



Utilizator consumator institutional
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2.5.2 Navigare pe harta
Aplicatia va pune la dispozitia utilizatorilor o componenta de navigare in modul de vizualizare date
geografice, permitand acestora sa interactioneze cu harta folosind o serie de actiuni specifice.

Accesare functionalitate de marire / micsorare harta
Utilizatorul are posibilitatea de a modifica nivelul de marire / micsorare prin mai multe metode, precum:
 Cu ajutorul rotitei de la mouse si prin actionarea butoanelor afisate pe ecran.
 Selectarea zonei ce se doreste a fi afisata pe intreg ecranul in timp ce este apasat butonul de
focalizare. In acest fel se va mari harta astfel incat zona selectata sa fie afisata pe intreg ecranul.

 Actiunea de marire se poate face si prin dublu click pe zona dorita.
Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:


Administrator ANCPI



Administrator judetean RENNS



Secretar Consiliul local



Presedintele ANCPI
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Primar



Secretar Administratie Publica Locala



Referent primarie



Presedintele Comisiei de atribuire



Utilizator consumator institutional

Accesare functionalitate de deplasare cadru harta
Utilizatorul are posibilitatea de deplasarea pe harta a cadrului vizualizat (functionalitate de plan).
Deplasarea se face cu ajutorul mouse-ului in directia dorita.
Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:


Administrator ANCPI



Administrator judetean RENNS



Secretar Consiliul local



Presedintele ANCPI



Primar



Secretar Administratie Publica Locala
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Referent primarie



Presedintele Comisiei de atribuire



Utilizator consumator institutional

Accesare functionalitate de navigare pe harta
Utilizatorul poate naviga facil pe harta, dispunand de urmatoarele functionalitati:


deplasare harta in directii predefinite



deplasarea zonei afisate in mod interactiv



deplasarea inainte-inapoi intre diversele zone vizitate de utilizator (navigare cadre harta)



micsorarea / marirea scarii de afisare



afisarea intregii harti pe ecran.

Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:


Administrator ANCPI



Administrator judetean RENNS



Secretar Consiliul local



Presedintele ANCPI
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Primar



Secretar Administratie Publica Locala



Referent primarie



Presedintele Comisiei de atribuire



Utilizator consumator institutional

Accesare functionalitate de deplasare inainte/inapoi
Prin actionarea sagetilor inainte/inapoi existente in ecran, utilizatorul se poate deplasa inainte si inapoi
intre zonele vizitate.
Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:


Administrator ANCPI



Administrator judetean RENNS



Secretar Consiliul local



Presedintele ANCPI



Primar



Secretar Administratie Publica Locala



Referent primarie
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Presedintele Comisiei de atribuire



Utilizator consumator institutional

Accesare functionalitate de deplasare inainte/inapoi
In zona de bare de unelte, aplicatia pune la dispozitia utilizatorilor uneltele necesare pentru:
 Vectorizare;
 Masurare;
 Afisare coordonate;
 Modificare geometrii;
 Salvare;
 Vizualizare etichete;
 Cautare.

Accesare functionalitate de afisare harta intreaga
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Sistemul ofera utilizatorului posibilitatea de afisare harta intreaga. Aceasta optiune este accesata din bara
de unelte. Dupa selectarea optiunii, harta este centrata si nivelul de focus este setat automat de sistem
astfel incat intreaga harta sa fie vizibila pe ecran.
Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:


Administrator ANCPI



Administrator judetean RENNS



Secretar Consiliul local



Presedintele ANCPI



Primar



Secretar Administratie Publica Locala



Referent primarie



Presedintele Comisiei de atribuire



Utilizator consumator institutional

Accesare functionalitate punct
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Sistemul permite utilizatorului vectorizarea punctelor pe harta. Aceste puncte sunt utilizate in special pentru
evidentierea adreselor administrative. Functionalitatea este cuprinsa in bara de unelte.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Accesare functionalitate polilinie
Utilizatorul are posibilitatea de vectorizare a poliliniilor pe harta. Aceste polilinii sunt utilizate in special
pentru evidentierea drumurilor. Functionalitatea este cuprinsa in bara de unelte.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Accesare functionalitate de masurare distanta
Utilizatorul are posibilitatea de masurare a distantei dintre punctele existente pe harta. Aceasta
functionalitate poate fi accesata prin selectarea din meniul de instrumente a optiunii de masurare.
Masurarea se face intre doua sau mai multe puncte si se afiseaza lungimea direct pe harta urmata de
unitatea de masura pe care a ales-o utilizatorul inainte de a selecta optiunea de masurare.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Administrator ANCPI



Administrator judetean RENNS



Secretar Consiliul local



Presedintele ANCPI



Primar



Secretar Administratie Publica Locala



Referent primarie



Presedintele Comisiei de atribuire



Utilizator consumator institutional
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Accesare functionalitate afisare coordonate punct
Sistemul ofera posibilitatea utilizatorului de vizualizare de coordonate pentru punctele definite. Aceasta
functionalitate utilizatorul o acceseaza prin selectarea punctului pentru care doreste vizualizarea de
coordonate dupa accesarea functionalitatii din bara de unelte.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Administrator ANCPI



Administrator judetean RENNS



Secretar Consiliul local



Presedintele ANCPI



Primar



Secretar Administratie Publica Locala



Referent primarie



Presedintele Comisiei de atribuire



Utilizator consumator institutional
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Accesare functionalitate de divizare
Aplicatia permite utilizatorului folosirea functionalitatii de divizare polilinii (functionalitate de split). Aceasta
functionalitate permite Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Accesare functionalitate de snap
Utilizatorul poate continua capatul altui tronson prin functionalitatea de snap. Aceasta functionalitate este
automat definita in sistem. Functionalitatea este accesata prin accesarea functionalitatii de vectorizare
polilinie, iar apoi pozitionarea punctului de inceput in continuarea tronsonului deja existent.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Versiunea 2.0 /07.07.2017

Pag. 244/343

Manual de Utilizare

Vizualizare/ascundere etichete
Aplicatia permite utilizatorului vizualizarea si ascunderea etichetelor asociate elementelor in functie de
preferintele acestuia. Pentru a accesa aceasta functionalitate, utilizatorul poate bifa / debifa optiunea de
afisare etichete.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Administrator ANCPI



Administrator judetean RENNS



Secretar Consiliul local



Presedintele ANCPI



Primar



Secretar Administratie Publica Locala



Referent primarie



Presedintele Comisiei de atribuire



Utilizator consumator institutional
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Accesare functionalitate de mutare puncte
Utilizatorul are posibilitatea sa mute punctele existente. Aceasta functionalitate este disponibila in zona de
bara de unelte si permite utilizatorului mutarea punctelor pe harta.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Accesare functionalitate mutare linie
Utilizatorul are posibilitatea de mutare a tronsoanelor existente. Aceasta functionalitate poate fi accesata
din zona de bare de unelte si permite utilizatorului mutarea liniilor pe harta.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Accesare functionalitate editare geometrie linie
Utilizatorul are posibilitatea de editare geometriei liniei. Pentru accesarea acestei functionalitati, utilizatorul
trebuie sa selecteze prin dublu click linia pentru care doreste editarea. Dupa aceasta operatiune, linia
selectata este definita de vertex pe care utilizatorul poate sa-i mute cu ajutorul mouse-ului.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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Accesare functionalitate de stergere elemente
Utilizatorul are posibilitatea de a sterge elementele existente dupa accesarea hartii si selectarea acestora.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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2.6 Interactiuni cu zona de meniuri
Aplicatia dispune de un meniu ce ofera functii de grupare si afisare a actiunilor asociate.

2.6.1 Accesare functionalitate desenare elemente
Utilizatorul are posibilitatea de a desena elemente de tip puncte si polilinii.
Utilizatorul poate accesa meniul de desenare de elemente din zona de Bare de Unelte si poate alege de
acolo functionalitatea dorita.
Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:


Referent primarie
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2.6.2 Accesare functionalitate de afisare atribute tip lista
Utilizatorul are posibilitatea de a afisa atributele (de tip text) intr-o lista de atribute. Aceste informatii sunt
afisate intr-o fereastra de tip lista. Aceasta functionalitate este disponibila prin actionarea functionalitatii de
afisare atribute tip lista.
Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:


Administrator ANCPI



Administrator judetean RENNS



Secretar Consiliul local



Presedintele ANCPI



Primar



Secretar Administratie Publica Locala



Referent primarie



Presedintele Comisiei de atribuire



Utilizator consumator institutional
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2.6.3 Accesare functionalitate de afisare atribute tip fisa
Utilizatorului i se ofera posibilitatea afisarii atributelor de tip text prin functie fereastra de tip fisa. Aceasta
functionalitate este disponibila prin actionarea functionalitatii de afisare atribute tip fisa.
Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:


Administrator ANCPI



Administrator judetean RENNS



Secretar Consiliul local



Presedintele ANCPI



Primar



Secretar Administratie Publica Locala



Referent primarie



Presedintele Comisiei de atribuire



Utilizator consumator institutional
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2.6.4 Localizare interfete in limba romana
Interfata grafica a sistemului este localizata in limba romana si foloseste o terminologie adaptata mediului
si vocabularului profesional al utilizatorului.

Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:


Administrator ANCPI



Administrator judetean RENNS



Secretar Consiliul local



Presedintele ANCPI



Primar



Secretar Administratie Publica Locala



Referent primarie



Presedintele Comisiei de atribuire



Utilizator consumator institutional
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2.6.5 Accesare functionalitate de vizualizare nomenclator stradal
Sistemul permite utilizatorului accesarea zonei de nomenclator stradal din meniul principal. Nomenclatorul
este afisat sub forma unei liste cu detaliile aferente existand si posibilitatea editarii informatiilor din acest
ecran.
Utilizatorii autorizati pentru modulul de gestiune sunt:


Administrator ANCPI



Administrator judetean RENNS



Secretar Consiliul local



Presedintele ANCPI



Primar



Secretar Administratie Publica Locala



Referent primarie



Presedintele Comisiei de atribuire



Utilizator consumator institutional
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2.7 Validare atribute drumuri si adrese
Modulul de gestiune cuprinde o zona in care sunt descrise regulile de validare atat pentru geometria
drumurilor si adreselor administrative, cat si pentru validarea campurilor din cadrul ecranelor de introducere
al datelor.

2.7.1 Reguli de validare geometrie
Sistemul cuprinde o zona in care sunt detaliate regulile de validare ale geometriei drumurilor si adreselor
administrative.

2.7.2 Unire tronsoane
Un tronson incepe sau continua capatul altui tronson din UAT-ul in care utilizatorul are drepturi de editare.
Aceasta functionalitate este facuta automat de sistem, dupa selectarea optiunii de editare, in momentul in
care se incepe vectorizarea, cursorul este automat pozitionat in capatul tronsonului anterior. In caz contrar,
tronsonul nou creat nu poate fi salvat si utilizatorul este anuntat printr-un mesaj de avertizare ca noul
tronson nu a fost vectorizat in continuarea celuilalt. Utilizatorul trebuie sa editeze sau sa stearga si sa
vectorizeze din nou tronsonul.

Versiunea 2.0 /07.07.2017

Pag. 255/343

Manual de Utilizare
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

2.7.3 Continuare tronson in afara UAT-ului
Aceasta regula de validare permite utilizatorului autorizat sa continue vectorizarea tronsoanelor si in afara
UAT-ului din care apartine. In momentul in care utilizatorul trece cu tronsonul de limita UAT-ului este
atentionat printr-un mesaj ca a depasit limita.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Versiunea 2.0 /07.07.2017

Pag. 256/343

Manual de Utilizare

2.7.4 Intersectare tronsoane drum
Tronsoanele unui drum nu se intersecteaza cu ele insele. In cazul in care, utilizatorul intersecteaza
tronsonul pe care il vectorizeaza, sistemul nu ii permite salvarea. Acesta este avertizat printr-un mesaj si
trebuie sa stearga sau sa editeze tronsonul creat.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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2.7.5 Suprapunere tronson cu alt drum
Tronsoanele nou create sau cele editate nu se suprapun peste tronsoanele din drumuri diferite. in momentul
salvarii, utilizatorul este atentionat printr-un mesaj ca tronsonul se suprapune peste un tronson diferit.
Aceasta eroare nu este una blocanta, utilizatorul poate salva tronsonul creat.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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2.7.6 Numar unic pe drum
La nivel textual, adaugarea numerelor administrative respecta regula de unicitate (numar administrativ/
numar administrativ+bloc/numar administrativ+bloc+scara). In cazul in care utilizatorul adauga un numar
existent deja pe drum, sistemul emite un mesaj de avertizare si nu permite salvarea.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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2.7.7 Suprapunere adrese administrative
In momentul adaugarii punctului de adresa, utilizatorului nu i se permite suprapunerea adreselor
administrative ce au aceleasi coordonate (de tipul ex: 23,719496; 46,314982). In acest caz, sistemul nu
permite salvarea punctului de adresa introdus.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

2.8 Reguli de validare ecran gestionare
Sistemul cuprinde o zona in care sunt detaliate regulile de validare pentru campurile completate de
utilizator.

2.8.1 Completare camp Localitate
Utilizatorul are posibilitatea de a selecta din nomenclator doar localitatile din UAT-ul caruia apartine.
Campul Localitate este obligatoriu. La necompletarea acestuia, butonul „Salveaza” este inactiv, iar
utilizatorul nu poate salva procesul.
La editarea dosarului, campul „Localitate” devine needitabil.
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Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

2.8.2 Completare Indicativ drum
Utilizatorul are posibilitatea de a completa campul "Indicativ drum".
Campul "Indicativ drum":


este de tip alfanumeric;



poate ramane necompletat (caz in care va fi obligatorie completarea campului "Denumire drum").

In cazul in care acest camp contine caractere de alt tip decat aflanumerice:


campul este evidentiat, iar in pagina este afisat mesajul "Camp alfanumeric".

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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2.8.3 Completare Sufix indicativ drum
Sistemul permite utilizatorului completarea campului "Sufix indicativ drum".
Campul "Sufix indicativ drum":


este de tip alfanumeric;



poate ramane necompletat



devine activ pentru completare doar daca este completat campul "Indicativ drum"

In cazul in care acest camp contine caractere de alt tip decat aflanumerice:


campul este evidentiat, iar in pagina este afisat mesajul "Camp alfanumeric".

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

2.8.4 Completare Denumire drum
Sistemul permite utilizatorilor completarea campului "Denumire drum".
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Campul "Denumire drum":


este de tip alfanumeric;



poate ramane necompletat (doar in cazul in care este deja completat campul "Indicativ drum)



dispune de sugestie de propuneri de denumiri, sinonime si formatarile acestora acceptate la nivel
national, conform textului completat de utilizator;

In cazul in care acest camp contine caractere de alt tip decat aflanumerice, campul este evidentiat, iar in
pagina este afisat mesajul "Camp alfanumeric".

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

2.8.5 Completare Tip persoana
Utilizatorul are posibilitatea de a completa campul "Tip persoana".
Campul "Tip persoana":


este de tip text;
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poate ramane necompletat;



dispune de sugestie de propuneri de denumiri tip persoana, sinonime si formatarile acestora
acceptate la nivel national, conform textului completat de utilizator;

In cazul in care acest camp contine:


caractere de alt tip decat text, campul este evidentiat, iar in pagina este afisat mesajul "Camp
alfanumeric".

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

2.8.6 Completare Hyperlink
Utilizatorul poate completa campul "Referinta".
Campul "Referinta":


este de tip hyperlink;



poate ramane necompletat.

In cazul in care acest camp contine alte valori decat hyperlink, campul este evidentiat, iar in pagina este
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afisat mesajul "Nu este un hyperlink valid".
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

2.8.7 Completare Toponim
Utilizatorului i se permite completarea campului "Toponim".
Campul "Toponim":


este de tip alfanumeric;



poate ramane necompletat.

In cazul in care acest camp contine caractere de alt tip decat alfanumerice,


campul este evidentiat, iar in pagina este afisat mesajul "Camp alfanumeric".

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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2.8.8 Completare Prepozitie
Utilizatorului i se permite completarea campului "Prepozitie".
Campul "Prepozitie":


este de tip text;



poate ramane necompletat.

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

2.8.9 Completare Artera superioara
Utilizatorului i se permite completarea campului "Artera superioara".
Campul "Artera superioara":


este de tip text;



poate ramane necompletat.

Campul contine denumirea Arterei superioare a drumului care se doreste a fi adaugat.
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Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

2.8.10 Completare Informatii suplimentare
Sistemul permite utilizatorilor completarea campului " Informatii suplimentare ".
Campul "Informatii suplimentare":


este de tip text;



poate ramane necompletat.

Campul contine informatii sugestive despre denumirea drumului care se doreste a fi adaugat.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

2.8.11 Completare Tip teren
Utilizatorului i se permite sa selecteze tipul de teren aferent drumului dintr-o lista definita in sistem.
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Lista contine urmatoarele valori:


Intravilan;



Extravilan.

Campul este obligatoriu - selectarea unei valori (din lista), ca atribut pentru un drum, este obligatorie.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

2.8.12 Completare Avizare de catre Comisia de atribuire
Utilizatorului i se permite sa selecteze una dintre valorile campului „Avizare de catre Comisia de atribuire”.
Valorile disponibile sunt:


Da-Dosarul va fi transmis la Comisia de atribuire dupa insusirea de catre Primar.



Nu-Dosarul va fi transmis direct la Consiliul local pentru adoptare, dupa ce va fi insusit de
catre Primar.
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In cazul in care campul „Avizare de catre Comisia de atribuire” nu este completat, la accesarea butonul
„Salveaza” sistemul notifica utilizatorul despre obligativitatea selectarii uneia dintre valorile disponibile din
lista (Da/Nu).
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

2.8.13 Completare Rezolutie
La momentul verificarii, specialistul din cadrul comisiei de atribuire selecteaza tipul de avizare dintr-o lista
de valori disponibila in sistem.
Lista contine urmatoarele valori:


favorabil;



nefavorabil;



favorabil cu obiectiuni.

Campul este obligatoriu - selectarea unei valori (din lista), ca atribut pentru un drum, este obligatorie (in
ecranele in care sistemul permite editarea acestuia).
In cazul in care campul „Rezolutie” nu este completat, sistemul returneaza o eroare blocanta cu textul „Nu
are rezolutie”.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Presedintele Comisiei de atribuire
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2.8.14 Completare Motivul Respingerii
In cazul in care Secretarul Consiliului local vrea sa respinga un dosar, acesta trebuie sa completeze campul
„Motivul respingerii”. Campul este obligatoriu. in cazul in care campul nu este completat, apare un mesaj
de eroare blocant cu textul „Completati motivul respingerii”.

2.8.15 Completare numar adresa administrativa
Utilizatorului i se permite completarea campului "Numar adresa administrativa".
Campul "Numar adresa administrativa":


este de tip alfanumeric;



este obligatoriu;

In cazul in care campul numar adresa administrativa:


contine caractere de alt tip decat alfanumerice, campul este evidentiat iar in pagina este afisat
mesajul "Camp alfanumeric".



nu este completat la momentul salvarii informatiilor, campul este evidentiat, iar in pagina este afisat
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mesajul "Trebuie sa completati acest camp".
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

2.8.16 Completare Numar adresa rezultat in urma dezmembrarii
La momentul dezmembrarii unei adrese administrative, utilizatorului i se permite completarea campului
"Numar adresa rezultat in urma dezmembrarii".
Campul "Numar adresa rezultat in urma dezmembrarii":


este de tip alfanumeric;



este obligatoriu;



Are valoare implicita (editabila de utilizator) formata astfel:


daca ultimul caracter al numarului administrativ care se dezmembreaza este o cifra, atunci
numarul administrativ este format din numarul administrativ initial la care se adauga prima litera
disponibila;



daca ultimul caracter al numarului administrativ care se dezmembreaza este o litera, atunci
numarul administrativ este format din numarul administrativ initial la care se adauga prima cifra
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disponibila;
In cazul in care campul numar administrativ:


contine caractere de alt tip decat aflanumerice, campul este evidentiat, iar in pagina este afisat
mesajul "Camp alfanumeric".



nu este completat la momentul salvarii informatiilor, campul este evidentiat, iar in pagina este afisat
mesajul "Trebuie sa completati acest camp".

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

2.8.17 Completare Toponim adresa
La adaugarea unei adrese administrative, utilizatorului i se permite completarea campului "Toponim".
Campul "Toponim":


este de tip alfanumeric;



poate ramane necompletat.

In cazul in care acest camp contine caractere de alt tip decat alfanumerice, campul este evidentiat, iar in

Versiunea 2.0 /07.07.2017

Pag. 272/343

Manual de Utilizare
pagina este afisat mesajul "Campul contine caractere nepermise".
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

2.8.18 Completare camp Din Data de
Utilizatorului i se permite completarea/editarea campului "Din data de" prin selectarea unei valori dintr-un
widget de tip calendar.
Campul "Din data de":


este de tip data zz/ll/aaaa; (zz = zi, ll = luna, aaaa = an)



este obligatoriu;

In cazul in care utilizatorul introduce un numar administrativ care:


are alt format decat zz/ll/aaaa, campul este evidentiat, iar in pagina este afisat mesajul "Campul
are un format nepermis".



nu este completat la momentul salvarii informatiilor, campul este evidentiat iar in pagina este afisat
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mesajul "Camp obligatoriu ".
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

2.8.19 Completare camp Motivul desfiintarii
Utilizatorului i se permite completarea campului „Motivul desfiintarii”. Campul e de tip text si este obligatoriu.
La necompletarea acestuia, apare mesajul de avertizare „Camp obligatoriu”.

2.8.20 Completare camp Propunere de desfiintare Din data de
Utilizatorul are posibilitatea de a completa/edita campul "Propunere desfiintare din data de" prin selectarea
unei valori dintr-un widget de tip calendar.
Campul "Propunere desfiintare din data de":


este de tip data (zz/ll/aaaa; (zz = zi, ll = luna, aaaa = an)



este obligatoriu;

In cazul in care campul Propunere desfiintare din data de:
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are alt format decat zz/ll/aaaa, campul este evidentiat iar in pagina este afisat mesajul "Campul are
un format nepermis".



nu este completat la momentul salvarii informatiilor, campul este evidentiat iar in pagina este afisat
mesajul "Camp obligatoriu".

Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

2.8.21 Completare camp Motivul respingerii (procese adrese administrative)
In cazul in care Secretarul Consiliului local vrea sa respinga un dosar, acesta trebuie sa completeze campul
„Motivul respingerii”. Campul este obligatoriu. In cazul in care campul nu este completat, apare un mesaj
de eroare blocant cu textul „Completati motivul respingerii”.

2.8.22 Corectare date prin intermediul algoritmilor de validare denumire drum
In urma introducerii primelor caractere din denumirea drumului sistemul afiseaza lista de sugestii conform
caracterelor introduse. Utilizatorul are posibilitatea alegerii unei denumiri din lista de sugestii.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:
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Referent primarie

2.8.23 Sugerare denumiri apropiate
Sistemul asista utilizatorul prin sugerarea de propuneri de sinonime sau formatari acceptate la nivel national
(utilizarea majusculelor pentru prima litera, eliminarea spatiilor multiple sau a semnelor de punctuatie),
conform textului completat de utilizator.
Ordonarea sugestiilor returnate se face in functie de numarul de utilizari al unei denumiri.
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2.9 Proces vizualizare drumuri si adrese
Utilizatorii din cadrul modulului de gestiune au posibilitatea de a vizualiza sau de a cauta informatii cu
referire la drumurile si adresele administrative din Unitatea Administrativ Teritoriala de care apartin.

2.9.1 Proces vizualizare adrese administrative
Utilizatorului i permite cautarea si vizualizarea adreselor administrative. Pot fi vizualizate atat referintele
spatiale cat si atributele adresei (in format tabelar).
De asemenea sunt disponibile:
 vizualizarea istoricului unei adrese;

 vizualizarea neconformitatilor unei adrese (identificate in urma procesului de verificare).

Cautare adresa administrativa
Utilizatorul poate cauta si regasi adresele administrative pe baza atributelor acestora. Pentru a cauta
adrese administrative, utilizatorul va accesa meniul „Cautare” si submeniul „Adrese”.
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La momentul cautarii utilizatorii autorizati pot completa pentru filtrare urmatoarele campuri:


Unitate administrativ teritoriala: este completat automat de catre sistem cu UAT-ul aferent utilizatorului
autentificat din primarie;



Localitate: utilizatorul selecteaza localitatea din nomenclator;



Denumire drum: camp text completat de utilizator la momentul cautarii (poate fi lasat necompletat);



Toponim: camp text completat de utilizator (poate fi lasat necompletat);



Tip drum: selectie din lista Tip drum (poate fi lasat necompletat);



Zona: selectie din lista de Zona (poate fi lasat necompletat);



Indicativ drum: selectie din lista Indicativ drum (poate fi lasat necompletat);



Artera superioara: camp text completat de catre utilizator la momentul cautarii (poate fi lasat
necompletat).



Adresa administrativa: camp text completat de utilizator (poate fi lasat necompletat);



Stare adresa administrativa: utilizatorul poate selecta una dintre optiunile „Aprobat”, „Desfiintat” sau
„Inchis”.
Stare adresa administrativa:


Selectie din lista derulanta - contine valorile definite ale starilor drumurilor;



Dispune de valoare implicita (Aprobat);



Coordonate X: camp numeric completat de utilizator (poate fi lasat necompletat);



Coordonate Y: camp numeric completat de utilizator (poate fi lasat necompletat);



CUA: camp text completat de catre utilizator la momentul cautarii (poate fi lasat necompletat).

In cazul in care utilizatorul doreste sa caute doar adresele duplicate din sistem, acesta poate bifa optiunea
data din ecran.
Rezultatele returnate sunt afisate in coloane separate:
 UAT;
 Localitate;
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 Tip drum;
 Denumire drum;
 Indicativ;
 Numar;
 Bloc;
 Scara;
 CUA;
 Stare.
Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie



Primar



Secretar Consiliul local



Secretar Administratie Publica Locala

Vizualizare adrese administrative in format tabelar
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In urma unei cautari efectuate de catre utilizator, sistemul va afisa lista rezultatelor in format tabelar
sincronizate, prin selectarea unei inregistrari din lista de rezultate, cu referintele spatiale pe harta
interactiva.
Atat vizualizarea in format tabelar, cat si cea pe harta se va realiza in aceeasi interfata, fara a necesita
deschiderea de ferestre suplimentare.
Rezultatele returnate sunt afisate in coloane separate:
 UAT;
 Localitate;
 Tip drum;
 Denumire drum;
 Indicativ;
 Numar;
 Bloc;
 Scara;
 CUA;
 Stare.
In momentul selectarii de catre utilizator a unei adrese din formatul tabelar, harta va fi centrata in zona
aferenta adresei, iar adresa va fi marcata distinct pe harta.
Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie



Primar



Secretar Consiliul local



Secretar Administratie Publica Locala
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Vizualizare detalii adresa administrativa
Utilizatorului i se permite vizualizarea atributelor adreselor administrative, disponibile la momentul cautarii.
Pentru a vizualiza detaliile unei adrese administrative, utilizatorul selecteaza adresa returnata in urma
cautarii si actioneaza butonul „Vizualizeaza”.
Atributele disponibile sunt:


Unitate Administrativ Teritoriala;



Localitate de apartenenta;



CUA;



Denumire drum;



Data intrarii in vigoare;



Nr. dosar prin care a fost aprobata;



Numar adresa administrativa;



Bloc;



Scara;
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Etaj;



Apartamente;



Detalii;



Coordonata X;



Coordonata Y;



Toponim (adresa);



Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc);

Vizualizare reprezentare grafica:


Reprezentarea grafica a drumului de apartenenta;



Reprezentarea grafica a adresei administrative.

Atat vizualizarea detaliilor, cat si reprezentarea grafica pe harta se va realiza in aceeasi interfata.
La momentul accesarii de catre utilizator a ferestrei de detalii, harta este centrata in zona aferenta adresei
administrative, iar drumul si adresa administrativa sunt marcate distinct.
La un anumit nivel de marire a hartii se pot vizualiza tronsoanele din care este formata artera.
Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie



Primar



Secretar Consiliul local



Secretar Administratie Publica Locala
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Vizualizare istoric adresa administrativa
Utilizatorului i se permite vizualizarea informatiilor istorice ale unei adrese administrative.
Utilizatorul poate vizualiza urmatoarele informatii istorice:


Tip drum;



Denumirea;



Data inceput;



Data sfarsit;



Numar adresa



Operatiunea efectuata:


Atribuire denumire drum (infiintare);



Modificare denumire;



Corectare denumire;



Dezmembrare drum;



Comasare drumuri;
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Desfiintare drum.

Dosar

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie



Primar



Secretar Consiliul local



Secretar Administratie Publica Locala

Vizualizare detalii operatiuni istorice adrese administrative
Utilizatorului i se permite vizualizarea operatiunilor istorice efectuate asupra unei adrese administrative.
Sunt afisate toate detaliile operatiunilor efectuate in procesul selectat.
Detaliile aferente operatiunilor selectate - afisate in format tabelar:


Dosar-denumirea dosarului aferent procesului;



Proces-procesul prin care a trecut adresa(Adaugare, Modificare, Desfiintare, Comasare,
Dezmembrare);



Data inceput-data de inceput a procesului;



Data sfarsit-data la care a luat sfarsit procesul;



Numar adresa;
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Stare;



Utilizator;

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie



Primar



Secretar Consiliul local



Secretar Administratie Publica Locala

Cautare zona de interes
Utilizatorul are posibilitatea de cautare a unei zone de interes dupa denumirea acesteia. Pentru a cauta
Zone de interes, utilizatorul va accesa meniul „Cautare” si submeniul „Zone interes”. Rezultatele cautarii
sunt afisate tabelar cat si pe harta.
La afisarea rezultatului pe harta:


sistemul marcheaza zona distinct in conformitate cu rezultatul selectat, afisand informatii de diferite
tipuri:
 vectoriale de tip punct, linie, poligon, colectie de geometrii;
 raster;
 text.



Harta este centrata pe zona de interes selectata.
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Scara hartii este dimensionata distinct, in functie de tipul zonei de interes selectate (Ex: Drum, Adresa
administrativa, Localitate, UAT).

De asemenea, utilizatorul poate marca zona sa de interes. Pentru aceasta, utilizatorul Completeaza campul
„Denumire” din sectiunea „Adauga zone de interes” a paginii de cautare, actioneaza butonul „Marcheaza”
si marcheaza zona de interes pe harta. Pentru a salva zona de interes, utilizatorul actioneaza butonul
„Salveaza”.
Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie



Primar



Secretar Consiliul local



Secretar Administratie Publica Locala

Vizualizare adrese cu marcare dubla pe harta
Sistemul permite utilizatorilor autorizati din cadrul ANCPI afisarea adreselor ce au o marcare dubla pe
harta.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:
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Referent primarie

Vizualizare adrese cu marcare dubla in format tabelar
Sistemul permite utilizatorului vizualizarea in format tabelar a adreselor administrative ce au marcare dubla
pe harta.
Pentru rezultatele returnate sunt afisate in coloane separate urmatoarele informatii:
 UAT;
 Localitate;
 Tip drum;
 Denumire drum;
 Indicativ;
 Numar;
 Bloc;
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 Scara;
 CUA;
 Stare.

In momentul selectarii de catre utilizator a unei adrese din formatul tabelar, harta va fi centrata in zona
respective, iar marcarea dubla a adresei va fi afisata distinct.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Vizualizare lista procese adrese administrative
Utilizatorului i se permite vizualizarea listei tuturor proceselor privind gestiunea adreselor administrative
(finalizate sau in curs de desfasurare) aferente UAT-ului din care utilizatorul face parte conform
autentificarii.
Utilizatorul poate filtra rezultatele dupa urmatoarele campuri:


UAT;
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Utilizator;



De la: camp de tip data, care marcheaza data de inceput a intervalului pentru care se efectueaza
cautarea.



Pana la: camp de tip data, care marcheaza data de sfarsit a intervalului pentru care se efectueaza
cautarea;



Tip dosar: tipul dosarului(drum, adresa, propunere);



Tip proces: procesul aferent dosarului;



Dosar: o secventa din denumirea dosarului sau denumirea completa a acestuia;

Utilizatorii autorizati pot accesa lista proceselor din primarii. In aceasta lista pot fi vizualizate urmatoarele
informatii referitoare la ultima actiune efectuata de un utilizator:


Dosar: denumirea dosarului;



Tip dosar: tipul dosarului(drum, adresa, propunere);



Pas proces: pasul in care se afla la moment procesul;



Data: data crearii dosarului;



Procese implicate;



Drumuri implicate;



Adrese implicate;



Propuneri implicate;

Utilizatorii pot filtra informatiile din acest ecran, aplicand filtre pentru toate coloanele mentionate mai sus.
Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie



Primar



Secretar Consiliul local



Secretar Administratie Publica Locala
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Vizualizare lista detalii procese adrese administrative
Utilizatorul poate vizualiza lista proceselor aferente tuturor dosarelor de gestiune adrese administrative.
Pentru a vizualiza informatiile despre procese de gestiune adrese, utilizatorul acceseaza fereastra de lista
procese din meniul de adrese. Informatiile sunt afisate in format tabelar in urmatoarele coloane si sunt
needitabile:


Cod dosar – denumirea dosarului;



Din data de - format zz.ll.aaaa (zz = zi, ll = luna, aaaa = an)



Stare dosar;



Procesul inclus in dosar si campurile aferente procesului



Documente(in cazul in care au fost incarcate).

Utilizatorului i permite vizualizarea detaliilor aferente unui proces selectat prin actionarea optiunii de
vizualizare detalii proces. Aceasta optiune este disponibila in dreptul fiecarei inregistrari existente in lista
de procese.
La accesarea optiunii de vizualizare detalii este accesata pagina aferenta procesului (pagina este similara
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cu pagina de elaborare proces) iar informatiile disponibile in aceasta sunt needitabile.
Utilizatorul poate filtra rezultatele dupa urmatoarele campuri:


UAT;



De la: camp de tip data, care marcheaza data de inceput a intervalului pentru care se efectueaza
cautarea.



Tip dosar: tipul dosarului(drum, adresa, propunere);



Tip proces: procesul aferent dosarului;



Pana la: camp de tip data, care marcheaza data de sfarsit a intervalului pentru care se efectueaza
cautarea;



Dosar: o secventa din denumirea dosarului sau denumirea completa a acestuia;

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie



Primar



Secretar Consiliul local



Secretar Administratie Publica Locala



Administrator ANCPI
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2.9.2 Proces de vizualizare drumuri
Sistemul permite utilizatorului cautarea si vizualizarea informatiilor existente in sistemul informatic de
nomenclatura stradala.

Cautare drum
Utilizatorului i se permite cautarea si regasirea drumurilor pe baza atributelor acestora.
Pentru a cauta drumuri in sistem, utilizatorul va accesa meniul „Cautare” si submeniul „Drumuri”.
La momentul cautarii, utilizatorul poate completa pentru filtrare urmatoarele campuri:


Unitate administrativ teritoriala: selectie din lista de UAT-uri definite in sistem;



Localitate de apartenenta: selectie din lista de localitati definite in sistem;



Denumire drum: camp text completat de utilizator la momentul cautarii;



Tip drum: selectie din lista de Tipuri de drum (poate fi lasat necompletat);



Indicativ drum: camp text completat de utilizator la momentul cautarii;



Sufix indicativ drum: camp text completat de utilizator la momentul cautarii;



Tip persoana: camp de tip text, completat de utilizator la momentul cautarii;



Toponim: camp text completat de utilizator;



Stare;



Denumire alternativa;



Cauta in istoric: camp de tip bifa

Rezultatele sunt afisate in coloane separate:
 UAT-ul din care face parte drumul;
 Localitatea de apartententa;
 Tip drum;
 Denumire drum;
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 Indicativ;
 Stare drum;
 Denumire alternativa;
 Denumire istorica.
Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie



Primar



Secretar Consiliul local



Secretar Administratie Publica Locala

Vizualizare drumuri in format tabelar
Vizualizarea rezultatelor cautarii se face in format tabelar si sunt sincronizate cu referintele spatiale pe harta
interactiva (prin selectarea unei inregistrari din lista de rezultate).
Atat vizualizare in format tabelar, cat si cea pe harta se realizeaza in aceeasi interfata, fara a necesita
deschiderea de ferestre suplimentare.
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In momentul selectarii unei inregistrari din formatul tabelar, harta este centrata in zona respectiva iar drumul
este marcat distinct pe harta. La un anumit nivel de marire a hartii se pot vizualiza tronsoanele din care
este formata artera.
Pentru rezultatele returnate conform filtrarii, urmatoarele informatii sunt afisate in coloane separate:
 UAT;
 Localitatea;
 Tip drum;
 Denumire drum;
 Indicativ;
 Stare drum;
 Denumire alternativa;
 Denumire istorica.
Sistemul permite aplicarea de filtre direct pe rezultatele returnate. Fiecare coloana dispune de functie de
filtrare, de unde se poate selecta una din valorile distincte continute de coloana pe care se aplica filtrul:
 UAT;
 Localitatea;
 Tip drum;
 Denumire drum;
 Indicativ;
 Stare;
 Denumire alternativa;
 Denumire istorica.
Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie



Primar
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Secretar Consiliul local



Secretar Administratie Publica Locala

Vizualizare detalii drum
Utilizatorului i se permite vizualizarea atributelor drumurilor, disponibile la momentul cautarii. Pentru
aceasta, utilizatorul selecteaza unul dintre rezultatele cautarii si actioneaza butonul „Vizualizeaza.”
Atributele ce pot fi vizualizate sunt:


Unitate Administrativ Teritoriala;



Localitate de apartenenta;



Tip drum;



Indicativ drum;



Sufix indicativ drum;



Prepozitie;



Denumire drum;



Tip persoana;
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Referinta de tip hyperlink catre drum;



Toponim;



Tip teren: intravilan/extravilan;



Artera superioara din care drumul face parte;



Numar HCL;



Data HCL;



Denumire alternativa;



Rezolutia atribuita de catre comisia de atribuire;



Informatii suplimentare (ani domnie, ani nastere - deces etc);



Reprezentarea grafica a arterei.

Atat vizualizarea detaliilor cat si reprezentarea grafica pe harta a drumului se realizeaza in aceeasi interfata,
fara a necesita deschiderea de ferestre suplimentare.
La momentul accesarii ferestrei de detalii, harta este centrata in zona aferenta drumului, iar drumul va fi
marcat distinct.
La un anumit nivel de marire a hartii se pot vizualiza tronsoanele din care este formata artera.
Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie



Primar



Secretar Consiliul local



Secretar Administratie Publica Locala
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Vizualizare istoric denumiri drumuri
Utilizatorului i permite vizualizarea denumirilor istorice ale unui drum. Pentru aceasta, utilizatorul selecteaza
unul dintre rezultatele cautarii si actioneaza butonul „Vizualizeaza.”
Utilizatorii autorizati pot vizualiza urmatoarele informatii istorice:
 Dosar;
 Tip proces;
 Operatie;
 Data;
 Utilizator;
Utilizatorii Autoritatilor Publice Locale pot vizualiza doar istoricul modificarilor efectuate asupra drumurilor
din unitatea administrativ teritoriala de care apartin.
Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie



Primar



Secretar Consiliul local
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Secretar Administratie Publica Locala

Vizualizare detalii operatiuni istorice drumuri
Utilizatorului i se permite vizualizarea operatiunilor istorice efectuate asupra atributelor unui drum.
Sunt afisate toate detaliile operatiunilor efectuate in procesul selectat.
Fereastra este impartita in doua zone:


Lista cu toate operatiunile efectuate asupra drumului:


Atribuire denumire drum (infiintare);



Modificare denumire;



Corectie denumire;



Dezmembrare drum;



Comasare drumuri;



Desfiintare drum;



Editare interna atribute;
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Editare interna geometrie.

Detaliile aferente operatiunilor selectate - afisate in format tabelar:


Dosar:



Tip proces:


Completare atribute drum;



Editare Dosar de HCL de atribuire denumire drum;



Stergere dosar atribuire denumire;



Transmitere dosar HCL spre insusire;



Corectare dosar HCL in urma verificarii;



Insusire (validare) dosar HCL de atribuire denumiri;



Verificare dosar HCL de atribuire denumiri;



Corectare dosar HCL;



Transmitere dosar HCL catre Secretar Consiliul local;



Amanare dosare de HCL de atribuire denumire drum;



Adoptare si publicare dosar HCL de atribuire denumire drum;



Respingere dosar HCL de atribuire denumire drum;



Operatie;



Data si ora la care s-a efectuat operatiunea;



Utilizatorul care a realizat modificarea;

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie



Primar



Secretar Consiliul local



Secretar Administratie Publica Locala
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Vizualizare drum pe harta
Utilizatorului i se permite vizualizarea pe harta a drumurilor existente / propuse pentru adaugare.
In momentul selectarii unei adrese din formatul tabelar sau deschiderii ferestrei de detalii drum, harta este
centrata in zona inregistrarii selectate, iar drumul (artera) este marcata distinct.
Vizualizarea pe harta permite afisarea tronsoanelor la un anumit nivel de scalare al hartii.
La momentul vizualizarii drumului pe harta, adresele administrative de pe acel drum pot fi vizibile prin
adaugarea stratului de adrese administrative.
Pe harta sunt afisate informatii pentru:


drumurile adoptate;



dosarele de drumuri.

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie



Primar



Secretar Consiliul local



Secretar Administratie Publica Locala
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Vizualizare lista procese drumuri
Utilizatorului i se permite vizualizarea listei tuturor proceselor privind gestiunea drumurilor (finalizate sau in
curs de desfasurare) aferente UAT-ului din care utilizatorul face parte conform autentificarii.
In aceasta lista de procese pot fi vizualizate urmatoarele informatii referitoare la ultima actiune efectuata
de un utilizator:


Denumire dosar HCL;



Denumire proces;



Pas proces;



UAT;



Judet;



Localitate;



Tip drum;



Indicativ drum;



Denumire drum;
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Stare drum.

Utilizatorii pot filtra informatiile din acest ecran aplicand filtre pentru toate coloanele mentionate mai sus.
Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie



Primar



Secretar Consiliul local



Secretar Administratie Publica Locala

Vizualizare lista detalii procese drumuri
Utilizatorul poate vizualiza lista proceselor aferente tuturor dosarelor de gestiune de drumuri.
Pentru a vizualiza informatiile despre procese de gestiune drumuri, utilizatorul acceseaza fereastra de lista
procese. Informatiile sunt afisate in format tabelar in urmatoarele coloane si sunt needitabile:


Proces;



Tip drum;
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Denumire drum;



Indicativ drum;



Localitate;



Avizare;



Comenzi;

Utilizatorul poate vizualiza detaliile aferente unui proces selectat prin actionarea optiunii de vizualizare
detalii proces. Aceasta optiune este disponibila in dreptul fiecarei inregistrari existente in lista de procese.
La accesarea optiunii de vizualizare detalii, este accesata pagina aferenta procesului (pagina este similara
cu pagina de elaborare proces), iar informatiile disponibile in aceasta sunt needitabile.
Utilizatorul poate filtra informatiile din lista de procese aplicand urmatoarele filtre:


UAT;



Utilizator;



De la: camp de tip data, care marcheaza data de inceput a intervalului pentru care se efectueaza
cautarea.



Pana la: camp de tip data, care marcheaza data de sfarsit a intervalului pentru care se efectueaza
cautarea;



Tip dosar: tipul dosarului(drum, adresa, propunere);



Tip proces: procesul aferent dosarului;



Dosar: o secventa din denumirea dosarului sau denumirea completa a acestuia;

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie



Primar



Secretar Consiliul local



Secretar Administratie Publica Locala



Administrator ANCPI
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2.10 Vizualizare activitati
Utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza toate procese in curs si informatiile aferente fiecarui proces parte.

2.10.1 Vizualizare Activitatile mele
Submeniul „Activitatile mele” cuprinde toate dosarele create de catre utilizator sau pe care acesta si le-a
alocat. In dependenta de rolul fiecaruia, acesta poate edita, sterge, insusi, atribui rezolutie, adopta, respinge
sau intoarce dosarul. Utilizatorul poate filtra dosarele dupa urmatoarele campuri:


UAT – campul se Completeaza automat la logare in dependenta de UAT-ul din care face parte
utilizatorul;



Utilizator;



De la – Data de la care pornesc procesele;



Pana la – Data pana la care se cauta dosarele;



Tip dosar – Va fi selectat din lista de tipuri de dosare disponibile;



Tip proces – Va fi selecta din lista de tipuri de procese disponibile;



Dosar – O secventa din denumirea dosarului sau denumirea completa a acestuia.

In urma cautarii, utilizatorul selecteaza un dosar si poate efectua urmatoarele operatii:
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Exporta CSV



Exporta XLS



Vizualizare



Dealocare

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie



Primar



Secretar Consiliul local



Secretar Administratie Publica Locala



Presedintele Comisiei de atribuire

2.10.2 Vizualizare Activitati disponibile
Submeniul „Activitatile disponibile” cuprinde toate dosarele alocate sau transmise utilizatorului. Utilizatorul
poate filtra dosarele dupa urmatoarele campuri:


UAT – campul se Completeaza automat la logare in dependenta de UAT-ul din care face parte
utilizatorul;



Utilizator;



De la – Data de la care pornesc procesele;



Pana la – Data pana la care se cauta dosarele;



Tip dosar – Va fi selectat din lista de tipuri de dosare disponibile;



Tip proces – Va fi selecta din lista de tipuri de procese disponibile;



Dosar – O secventa din denumirea dosarului sau denumirea completa a acestuia.

In urma cautarii, utilizatorul selecteaza un dosar si poate efectua urmatoarele operatii:


Exporta CSV



Exporta XLS



Alocare

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:
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Referent primarie



Primar



Secretar Consiliul local



Secretar Administratie Publica Locala



Presedintele Comisiei de atribuire

2.10.3 Vizualizare Lista activitati
Submeniul „Lista activitati ” cuprinde toate dosarele existente in sistem. Utilizatorii pot doar vizualiza aceste
procese, fara a efectua modificari.
Utilizatorul poate filtra dosarele dupa urmatoarele campuri:


UAT – campul se Completeaza automat la logare in dependenta de UAT-ul din care face parte
utilizatorul;



Utilizator;



De la – Data de la care pornesc procesele;



Pana la – Data pana la care se cauta dosarele;



Tip dosar – Va fi selectat din lista de tipuri de dosare disponibile;



Tip proces – Va fi selecta din lista de tipuri de procese disponibile;
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Dosar – O secventa din denumirea dosarului sau denumirea completa a acestuia.

In urma cautarii, utilizatorul selecteaza un dosar si poate efectua urmatoarele operatii:


Exporta CSV



Exporta XLS



Vizualizare

Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie



Primar



Secretar Consiliul local



Secretar Administratie Publica Locala



Presedintele Comisiei de atribuire
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2.11 Gestiune propuneri drumuri si adrese
Utilizatorului i se ofera posibilitatea introducerii in sistem de catre utilizatorii a tuturor propunerilor de
modificare a drumurilor sau a adreselor.
In functie de drepturile utilizatorului in aplicatie, propunerile transmise sunt disponibile in lista de activitati a
Consiliului Local, ce poate decide respingerea sau deschiderea unui proces corespunzator.

2.11.1 Adaugare propuneri drumuri si adrese
Utilizatorul are posibilitatea de a introduce in sistem si transmite spre adoptare propuneri pentru
actualizarea informatiilor legate de adrese sau drumuri. Pot fi introduse urmatoarele tipuri de propuneri:


propuneri de sinonime pentru denumirile drumurilor;



propuneri de corectare a denumirilor drum;



propuneri de modificare atribute adresa administrativa;



propuneri de modificare a referintei spatiale adresa administrativa;



propuneri de stergere a unei adrese administrative.

Adaugare propunere de sinonime pentru denumire drum
Utilizatorul are posibilitatea de selecta o denumire de drum Adoptat si un sinonim aferent. Pentru aceasta,
utilizatorul va accesa meniul Propuneri, apoi submeniul aferent procesului pe care doreste sa-l initieze.
Pentru propunerea unui sinonim, utilizatorul trebuie completeze urmatoarele campuri:


Denumire drum;



Adauga sinonim;



Motivul propunerii;

Utilizatorul poate bifa daca sinonimul adaugat va fi oficial. Dupa introducerea sinonimului in caseta „Adauga
sinonim”, utilizatorul trebuie sa actioneze butonul „Adauga” existent in pagina pentru a adauga sinonimul.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Administratie Publica Locala
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Adaugare propunere de corectare denumire drum
Utilizatorul autentificat are posibilitatea de selecta o denumire de drum Adoptat sau propusa spre corectare
pentru modificare. Pentru aceasta, utilizatorul va accesa meniul Propuneri, apoi submeniul aferent
procesului pe care doreste sa-l initieze.
Pentru corectarea unei denumiri, utilizatorul trebuie completeze urmatoarele campuri:


Localitate



Denumire drum



Denumire propusa



Motivul propunerii

Dupa completarea campurilor, utilizatorul actioneaza butonul „Salveaza”. Dupa salvare, utilizatorul are
posibilitatea de a transmite propunearea spre Aprobare sau a sterge propunere prin actionarea butoanelor
aferente acestor operatiuni.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Administratie Publica Locala
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Adaugare propunere de modificare atribute adresa administrativa
Utilizatorul are posibilitatea de selecta o adresa administrativa si de a propune modificarea acesteia sau
de a selecta o propunere de corectate. Pentru aceasta, utilizatorul va accesa meniul Propuneri, apoi
submeniul aferent procesului pe care doreste sa-l initieze.
Pentru propunerea unei modificari de adresa, utilizatorul trebuie completeze urmatoarele campuri:


Localitate/Zona – Localitatea de apartenenta a drumului aferent adresei selectata din nomenclator;



Denumire drum – Drumul aferen adresei selectat din nomenclator;



Numar adresa existent – Numarul adresei administrative selectat din nomenclator;



Numar adresa propus – Camp obligatoriu de tip alfanumeric completat de catre utilizator;



Tip cladire propus;



Indicativ cladire propus;



Tip scara propus;



Indicativ scara propus;



Motivul propunerii – Camp obligatoriu de tip text completat de catre utilizator;
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Dupa completarea campurilor, utilizatorul actioneaza butonul „Salveaza”. Dupa salvare, utilizatorul are
posibilitatea de a transmite propunearea spre Aprobare sau a sterge propunere prin actionarea butoanelor
aferente acestor operatiuni.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Administratie Publica Locala

Adaugare propunere de modificare referinta spatial adresa administrativa
Utilizatorul are posibilitatea de selecta o adresa administrativa si de a propune modificarea spatiala acesteia
sau de a selecta o propunere de corectate spatiala. Pentru aceasta, utilizatorul va accesa meniul Propuneri,
apoi submeniul aferent procesului pe care doreste sa-l initieze.
Pentru propunerea unei modificari de referinta spatiala, utilizatorul trebuie completeze urmatoarele
campuri:


Localitate/Zona - Camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator;

 Denumire drum - Camp optional selectat de utilizator din nomenclatror;
 Adresa administrativa - Camp obligatoriu selectat de utilizator din nomeclator;
 Motivul propunerii - Camp obligatoriu de tip text completat de utilizator;
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Dupa completarea campurilor, utilizatorul actioneaza butonul „Salveaza”. Dupa salvare, utilizatorul are
posibilitatea de a transmite propunearea spre Aprobare sau a sterge propunere prin actionarea butoanelor
aferente acestor operatiuni.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Administratie Publica Locala

Adaugare propunere de stergere a unei adrese administrative
Pentru propunerea unei modificari de referinta spatiala, utilizatorul trebuie completeze urmatoarele
campuri:


Localitate/Zona - Camp obligatoriu selectat de utilizator din nomenclator;

 Denumire drum - Camp optional selectat de utilizator din nomenclatror;
 Adresa administrativa - Camp obligatoriu selectat de utilizator din nomeclator;
 Motivul propunerii - Camp obligatoriu de tip text completat de utilizator;
Pentru aceasta, utilizatorul va accesa meniul Propuneri, apoi submeniul aferent procesului pe care doreste
sa-l initieze.
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Dupa completarea campurilor, utilizatorul actioneaza butonul „Salveaza”. Dupa salvare, utilizatorul are
posibilitatea de a transmite propunearea spre Aprobare sau a sterge propunere prin actionarea butoanelor
aferente acestor operatiuni.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Administratie Publica Locala

2.11.2 Vizualizare sinonime acceptate si neacceptate pentru un drum
Utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza sinonimele aferente unui drum in ecranul de „Adaugare
propunere de sinonime pentru denumire drum”.
Utilizatorului i se permite sa caute o denumire de drum si sa vizualizeze sinonimele marcate ca acceptate,
oficiale si preferentiale.
Pentru a efectua cautarea, utilizatorul trebuie sa completeze urmatoarele campul Denumire drum;
Sunt disponibile pentru vizualizare informatii referitoare la:
 Sinonim;
 Sinonim oficial;
 Sinonim preferential;
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Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Administratie Publica Locala



Primar



Secretar Consiliul local



Referent primarie

2.11.3 Verificare propuneri drumuri
Secretar Consiliul local primeste propunerile adaugare de referent, avand posibilitatea de a le respinge sau
de a le aproba.

Verificare propuneri de sinonime pentru denumirea drumurilor
Propunerile de sinonime denumire drum sunt supuse verificarii. Secretar Consiliul local poate aproba,
intoarce sau respinge propunerea de sinonim denumire drum.
Reguli de incadrare a sinonimelor:
- Denumirea completa a unui drum va fi marcata ca sinonim oficial;
- Orice denumire acceptata poate fi marcata ca fiind si preferata;
- Un sinonim marcat ca fiind neacceptat nu poate fi oficial sau preferat;
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- O singura denumire poate fi marcata in acelasi timp ca fiind oficiala, preferata si acceptata;
- O denumire Aprobata devine automat acceptata;
- O denumire respinsa devine automat neacceptata.

In urma verificarii, utilizatorul vizualizeaza corectitudinea campurilor. Secretarul Consiliului local poate
Aproba, Respinge sau Intoarce dosarul cu propunerea.
In cazul in care Secretarul Respinge propunerea, acesta trebuie sa completeze campul obligatoriu „Motivul
respingerii”.
Secretarul Consiliului local poate intoarce dosarul. In aceasta situatie, Secretarul primariei va vedea dosarul
in Activitatile disponibile, il va putea aloca, modifica si retransmite pentru Aprobare.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local

Verificare propuneri de corectare a denumirii unui drum
Propunerile de corectare denumire drum sunt supuse verificarii de catre Secretar Consiliul local. Acesta
poate aproba sau respinge propunerea de corectare denumire drum.
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In urma verificarii, utilizatorul vizualizeaza corectitudinea campurilor. Secretarul Consiliului local poate
Aproba, Respinge sau Intoarce dosarul cu propunerea.
In cazul in care Secretarul Respinge propunerea, acesta trebuie sa completeze campul obligatoriu „Motivul
respingerii”.
Secretarul Consiliului local poate intoarce dosarul. In aceasta situatie, Secretarul primariei va vedea dosarul
in Activitatile disponibile, il va putea aloca, modifica si retransmite pentru Aprobare.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local

Verificare propuneri de modificare a atributelor unei adrese
Propunerile de corectare modificare atribut adresa sunt supuse verificarii de catre Secretar Consiliul local.
In urma verificarii, utilizatorul vizualizeaza corectitudinea campurilor. Secretarul Consiliului local poate
Aproba, Respinge sau Intoarce dosarul cu propunerea.
In cazul in care Secretarul Respinge propunerea, acesta trebuie sa completeze campul obligatoriu „Motivul
respingerii”.
Secretarul Consiliului local poate intoarce dosarul. In aceasta situatie, Secretarul primariei va vedea dosarul
in Activitatile disponibile, il va putea aloca, modifica si retransmite pentru Aprobare.

Versiunea 2.0 /07.07.2017

Pag. 316/343

Manual de Utilizare
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local

Verificare propuneri de modificare a referintei spatiale a unei adrese
Propunerile de modificare a referintei spatiale a unei adrese sunt supuse verificarii de catre Secretar
Consiliul local. In urma verificarii, utilizatorul vizualizeaza corectitudinea campurilor. Secretarul Consiliului
local poate Aproba, Respinge sau Intoarce dosarul cu propunerea.
In cazul in care Secretarul Respinge propunerea, acesta trebuie sa completeze campul obligatoriu „Motivul
respingerii”.
Secretarul Consiliului local poate intoarce dosarul. In aceasta situatie, Secretarul primariei va vedea dosarul
in Activitatile disponibile, il va putea aloca, modifica si retransmite pentru Aprobare.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local

Propunerile adoptate sunt disponibile in lista de procese alocate ale referentului din primarie.

Versiunea 2.0 /07.07.2017

Pag. 317/343

Manual de Utilizare

Verificare propuneri de stergere a unei adrese administrative
Propunerile de stergere unei adrese sunt supuse verificarii de catre Secretar Consiliul local. In urma
verificarii, acesta vizualizeaza corectitudinea campurilor. Secretarul Consiliului local poate Aproba,
Respinge sau Intoarce dosarul cu propunerea.
In cazul in care Secretarul Respinge propunerea, acesta trebuie sa completeze campul obligatoriu „Motivul
respingerii”.
Secretarul Consiliului local poate intoarce dosarul. In aceasta situatie, Secretarul primariei va vedea dosarul
in Activitatile disponibile, il va putea aloca, modifica si retransmite pentru Aprobare.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Secretar Consiliul local
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2.12 Gestiune certificate de nomenclatura stradala
Utilizatorii autentificati pot sa completeze si sa tipareasca certificate de nomenclatura stradala atat in mod
offline, cat si online. Pentru a genera certificate de nomenclatura stradala, utilizatorul va accesa meniul
Rapoarte. In campul „Selecteaza raport” acesta va selecta „Certificat de nomenclatura stradala”.
Utilizatorul va completa campurile:


Localitate – camp obligatoriu selectat din nomenclator;



Drum – camp obligatoriu introdus de utilizator si care poate fi selectat din lista de drumuri
sugerate de sistem;



Denumirea compatimentului de specialitate – camp obligatoriu completat de utilizator;



Format – camp obligatoriu selectat din lista de valori posibile(PDF, XLS, HTML, CSV,
RTF).

2.12.1 Generare certificat de nomenclatura stradala in mod online
Referentul din cadrul primariei are posibilitatea de a emite un certificat de nomenclatura stradala la
solicitarea unui cetatean.
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La selectarea drumului, este afisat automat istoricul acestuia.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie

Dupa completarea informatiilor necesare, certificatul poate fi printat.

2.12.2 Generare certificat de nomenclatura stradala in mod offline
Referentul din cadrul primariei are posibilitatea de a emite in mod offline un certificat de nomenclatura
stradala la solicitarea unui cetatean.
Informatiile istorice aferente drumului pentru care se solicita certificatul de nomenclatura stradala sunt
preluate din fisierul, ce contine informatiile istorice ale drumurilor UAT-ului, salvat local.
Dupa completarea informatiilor necesare, certificatul poate fi generat si printat.
Utilizatorul autorizat pentru acest proces este:


Referent primarie
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2.13 Incarcare si vizualizare documente
Utilizatorul are posibilitatea de a incarca si vizualiza documentele la nivel de dosar HCL.

2.13.1 Incarcare documente
Utilizatorului i se permite incarcarea documentelor in sistem in oricare pas al proceselor de gestiune.
Pentru a incarca documentele, utilizatorii actioneaza optiunea de incarcare documente existenta in pagina,
selecteaza locatia si documentul dorit pentru incarcare, apoi actioneaza optiunea de salvare.
Documentele incarcate in aplicatie:


se salveaza in dosarul accesat pentru incarcare documente;



se salveaza in directorul aferent pasului de proces in care este incarcat documentul.



vor fi versionate in dependenta de pasul de proces in care se regaseste dosarul la momentul incarcarii.

Utilizatorii nu pot incarca documente in dosare ce nu se regasesc in zona de procese alocate.
Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie
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Primar



Secretar Consiliul local



Secretar Administratie Publica Locala



Presedintele Comisiei de atribuire

2.13.2 Vizualizare documente incarcate
Utilizatorul poate vizualiza documentele incarcate in dosarele de HCL.
Pentru a vizualiza dosarele de HCL, utilizatorul acceseaza dosarul de HCL din zona de dosare HCL, apoi,
din pagina, expandeaza locatia documentului. Accesand butonul de descarcare, documentul este
descarcat si poate fi vizualizat;
Documentele accesate pot fi salvate sau tiparite.
Utilizatorii autorizati pentru acest proces sunt:


Referent primarie



Primar



Secretar Consiliul local



Secretar Administratie Publica Locala
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Presedintele Comisiei de atribuire
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2.14 Rapoarte
Sistemul permite generarea unor serii de rapoarte despre nomenclatura stradala prin intermediul modulului
de Rapoarte ce se acceseaza din interfata aplicatiei.

In cadrul interfetei de rapoarte se identifica sectiunea „Selecteaza raport”, care afiseaza lista derulanta cu
tipurile de rapoarte care se pot genera in cadrul sistemului.
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2.14.1 Certificat de nomenclatura stradala
Din interfata de generare raport se selecteaza „Certificat de nomenclatura stradala”. Interfata se
actualizeaza cu elementele specifice acestui tip de raport. Pentru generarea raportului se vor completa
campurile obligatorii solicitate in interfata:
-

Localitate;
Drum;
Denumirea compartimentului de specialitate;
Format document – se selecteaza din lista formatul de interes.
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Dupa setarea carcateristicilor se apasa Genereaza raport.
Se afiseaza o fereastra Windows Explorer pentru selectarea locatiei unde se va salva raportul generat.

2.14.2 Registrul nomenclatura stradala
Din interfata de generare raport se selecteaza „Registrul nomenclatura stradala”. Interfata se actualizeaza
cu elementele specifice acestui tip de raport. Pentru generarea raportului se vor completa campurile
obligatorii solicitate in interfata:
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-

Localitate;
Format document – se selecteaza din lista formatul de interes.

Dupa setarea carcateristicilor se apasa Genereaza raport.
Se afiseaza o fereastra Windows Explorer pentru selectarea locatiei unde se va salva raportul generat.

Raportul generat este afisat in cadrul imaginii de mai jos cu informatiile continute:
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2.14.3 Raport istoric denumiri drum
Din interfata de generare raport se selecteaza „Raport istoric denumiri drum”. Interfata se actualizeaza cu
elementele specifice acestui tip de raport. Pentru generarea raportului se vor completa campurile obligatorii
solicitate in interfata:
-

Drum;
Format document – se selecteaza din lista formatul de interes;
Bifa „Includere harta”.

Dupa setarea caracteristicilor se apasa Genereaza raport.
Se afiseaza o fereastra Windows Explorer pentru selectarea locatiei unde se va salva raportul generat.
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Raportul generat este afisat in cadrul imaginii de mai jos cu informatiile continute:

2.14.4 Tiparire materiale cartografice
Din interfata de generare raport se selecteaza „Tiparire materaiale cartografice”. Interfata se actualizeaza
cu elementele specifice acestui tip de raport. Pentru generarea raportului se vor completa campurile
obligatorii solicitate in interfata:
-

Titlu harta;
Dimensiune harta;
Format.
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Dupa setarea caracteristicilor se apasa Genereaza raport.
Se afiseaza o fereastra Windows Explorer pentru selectarea locatiei unde se va salva raportul generat.

Raportul generat este afisat in cadrul imaginii de mai jos cu informatiile continute:
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2.14.5 Export material cartografic
Din interfata de generare raport se selecteaza „Tiparire materaiale cartografice”. Interfata se actualizeaza
cu elementele specifice acestui tip de raport. Pentru generarea raportului se vor completa campurile
obligatorii solicitate in interfata:
-

Titlu harta;
Dimensiune harta;
Format.
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Dupa setarea caracteristicilor se apasa Genereaza raport.
Se afiseaza o fereastra Windows Explorer pentru selectarea locatiei unde se va salva raportul generat.

Raportul generat este afisat in cadrul imaginii de mai jos cu informatiile continute:
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2.14.6 Raport harta zona de interes
Din interfata de generare raport se selecteaza „Raport harta zona de interes”. Interfata se actualizeaza cu
elementele specifice acestui tip de raport. Pentru generarea raportului se vor completa campurile obligatorii
solicitate in interfata:
-

Titlu harta;
Format.
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Dupa setarea caracteristicilor se apasa Genereaza raport.
Se afiseaza o fereastra Windows Explorer pentru selectarea locatiei unde se va salva raportul generat.

Raportul generat este afisat in cadrul imaginii de mai jos cu informatiile continute:
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2.14.7 Raport numere administrative
Din interfata de generare raport se selecteaza „Raport numere administrative”. Interfata se actualizeaza cu
elementele specifice acestui tip de raport. Pentru generarea raportului se vor completa campurile obligatorii
solicitate in interfata:
-

Localitate;
Drum;
Format
Bifa „Include harta”
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Dupa setarea caracteristicilor se apasa Genereaza raport.
Se afiseaza o fereastra Windows Explorer pentru selectarea locatiei unde se va salva raportul generat.

Raportul generat este afisat in cadrul imaginii de mai jos cu informatiile continute:

Versiunea 2.0 /07.07.2017

Pag. 337/343

Manual de Utilizare

2.14.8 Raport dosar denumiri drum
Din interfata de generare raport se selecteaza „Raport dosar denumiri drum”. Interfata se actualizeaza cu
elementele specifice acestui tip de raport. Pentru generarea raportului se vor completa campurile obligatorii
solicitate in interfata:
-

Data inceput (selectare data din calendar);
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-

Data sfarsit (selectare data din calendar);

-

Drum;
Pas proces;
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-

Tip proces;
Format.

Dupa setarea caracteristicilor se apasa Genereaza raport.
Se afiseaza o fereastra Windows Explorer pentru selectarea locatiei unde se va salva raportul generat.
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2.14.9 Raport dosar generare numere administrative
Din interfata de generare raport se selecteaza „Raport dosar generare numere administrative”. Interfata se
actualizeaza cu elementele specifice acestui tip de raport. Pentru generarea raportului se vor completa
campurile obligatorii solicitate in interfata:
-

Localitate;
Data inceput (selectare data din calendar);
inceput (selectare data din calendar);

-

Data sfarsit (selectare data din calendar);
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-

Drum;
Pas proces;
Tip proces;
Format.

Dupa setarea caracteristicilor se apasa Genereaza raport.
Se afiseaza o fereastra Windows Explorer pentru selectarea locatiei unde se va salva raportul generat.
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Raportul generat este afisat in cadrul imaginii de mai jos cu informatiile continute:
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