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Nr. 3626 din 06.11.2015

AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE

Nr. 46 din 09.11.2015

Ca urmare a cererii adresate de ZAMFIR Ciceu, in calitate de Presedinte a
CONSILIUĽUJ JUDETEAN MARAMURES, cu sediul in judetul Maramures, Mun. Bai
Mare, str. Gheorghe Sincai, nr. 46,cod postal 430311, C.U.I.: 3627315, inregistrata la nr. 362(
din 06 .11.2015.

In conformitate cu prevederile Legii. nr. 50/1991, privind autorizarea executari i Iucrariło:
de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE AUTORIZEAZA:
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE pentru:

PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI PENTRU REALIZAREA STATIE DE
SORTARE (SS) SI STATIE DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA (MBT) DIN

CADRUL CMID SIRBI

Pe imobiluł - teren - situat în judeţul MARAMUREŞ, comuna FARCASA,
Iocalitatea SIRBI, cod poştal 437157, teren identificat prin CF Nr. 50385, nr. Cadastral
50385, avando suprafata de 251011 mp.

In valoare de 11424787 lei.
In baza documentatiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de

construire (D.T.A.C. + D.T.O.E), nr.101/52 din 09.2015 “Proiectare si executie pentru
realizarea statiei de sortare (SS) si a statíei de tratare mecano-biologica (MBT) din
cadrul centrului de management integrat aI deseurilor din judetul MM" ‚ elaborata de
SC KASDUM-GF SRL, cu sediul în jud. Timis ‚ orasul Timisoara, str. Intr. Logosuluî,
nr.15A, prin asociere cu S.C. CÜNSTRUCTIM S.A. si S.C. TEHMMARKET S.R.L.,
respectiv de arh. Dan Serban, arhitect cu drept de semnatura, inscris in Tabîoul National al
Arhitectilor cu nr.3678 ‚ in conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind
organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, aflat in evidenta Fîlialei
teritoriale Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania.



CU PRIVIRE LA AIJTORIZAREA EXECUTÄRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

A. Dcumentatia tehnica - D.T. - vizata spre neschimbare -‚ impreuna cu toate avizele si acordurile obtinute, precum si actul administrativ al autodtatii competente
_pentru protectia mediului, face parte integranta din prezenta autorizatie.

Nerespectarea intocmai a documentatiei — D.T. vizata spre neschimbare(inclusiv a avizelor obtinute) constituie infractiune sau contraventie, dupa caz, in temeiul

prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv ale art. 26 alin.(l) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrurilor de constructii, republicata.

ln conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1 5)-( l 5 ‘) din Legea nr. 50/1991 si eu respectarea legislatiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE

(Directiva ETA) privind evaluarea afectelor arĺumitor proiecte publice si private asupra mediului, in situatia in care in timpul executarii lucrarilor si numai in

perioada de valabilitate a autorizatiei de construire survin modificari de tema privind lucrarile de constwctii autorizate, care conduc la necesitate modi0carii

acestora, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie de construire.
8. fitularul autorizatiei este obligat:
1. Sa aiunţe data inceperii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formulanilui anexat autorizaţiei (formularul-model F. l 4) la autoritatea administraţiei
publice locale emitente a autorizaţiei
2. Sa anunţe data începedi lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formulawlui anexat autorizaţiei (formularul-model F.I 5) la lnspectoratul în
Construcţii al jud. Maramures, impreună cu dovada achitării cotei Iegale de 0,1 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
3. Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instintarii conform formularutui anexat autorizatiei (formulaml-model F. 17) la inspectoratul in constructii al
jud. Maramures, odata cu convocarea comisiei de receptie
4. Sa păstreze pe şantier - în perfectă stare - autorizatia de construire şi documentaţia tehnica —D.T.vizată spre neschimbare, pe care le va prezenta la cererea organelor
decontrot, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;
5. ln cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arhcologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioptite sau scutptate.
oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază şi de protecţie şi să anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia
judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu
6. Accesul la Iocul realizarii constructiei autorizate se va face numai pe DC 92 si pe terenul asupra caruia s-a constituit servitute Icgala de treccre prin HCL nr.
12/2015, cu respectarea dreptului de proprietate al Com. Farcasa si a normelor de utilizare si protejarea domeniului public, potrivit Iegislatiei nationale si a
normelor stabilite de autoritatea locala.
7. Sa respecte normele de protectie a mediului in vigoare.
8. Să transporte la materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de constmcţii.
9. Să desíiinţeze constructiile provizorii de şantier în termen de 15 zile de la terminarea efectivă a lucrăritor;
10. La inceperea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil ‘Panoul de identiíicare a investiţiei'.
11. La finatizarea execuţiei lucrărilor, să monteze “Ptăcuţa de identi0care a investiţiei".
12. În situaţia nefinatizării lucrăritor în termenul prevăzut de autorizaţie, să soticite pretungirea valabilităţii acesteia, cu cel puţin 15 zile înaintea termenului de expirare
a vatabilităţii autorizaţiei de constmire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a tucrărilor).
13. Sa prezinte Certificatul de performanta energetica a cladirii la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor;
14. Sa solicite Autonzatia de securitate la incendiu dupa efectuarea receptiei la terminarea tucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentw care s-a
obtinut Avizut de securitate la incendiu;
15 Să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plată ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei
16. Sa declare construcţiite proprietate panicutară reatizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după
terminarea lor comptetă şi nu mai tărziu de 15 zile de la data expirăni termenului de vatabilitate a autonzaţiei de constwire/desíiinţare (inctusiv durata de execuţie a
lucrărilor).
C, Durata de executie a lucrarilor este de 24 luni, calculata de la data inceperii efective a Iucrarilor autorizate, anuntata in prealabil

autoritatilor, situatie in care perioada de valabilitate se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor autorizate.

D, Termenui de valabilitate a autorizatiei este de 12 luni de la data emiterii, interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate

RodicaGll

Persoana cu responsabititate ii

amenajarii teritoriului si urbansinVilui,
Paut - Daniel secan

Taxa de autorizare SCUTIT .

Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitaiitului direct la data de insoţită de t(un) exemptar din documentaţia tehnică, împreună cu avizete şi acordurite

obtinute, vizate spre neschimbare.
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/t991 privind autorizarea executării tucrărilor de constructii, republicata, cu modificărite şi completările si comptetarile ulterioare.

SE PRELUNGEŞTE VALABJLITATEA
A[JTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

de ta data de pănă la data de
După această dată, o nouă pretungire a valabilităţii nu este posibită, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, o altă autorizaţie de construire/desfiinţare.

PRIMAR, SECRETAR,

Joan STEGERAN Rodica GIURGIU

L. 5. Persoana cu responsabilitate in

domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului,
Paul - Daniel Busecan

SECRET

Data prelungirii valabitităţii
Transmis soticitantutui la data de directlprin poştă.


