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ROMANIA
Judeţul Maramureş

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU LĂPUŞ
Primar

Nr. 5965 din 13.05.2015

ÄUTQRIZAŢI E DE CONSTRUIRE

Nr. 19 dîn 14.05.2015

Ca urmare cererií adresate de (1) ZAMFIR CICEU în calitate de reprezentant al
CONSILTULUI JUDEŢEAN MARAMUREŞ, CUI 3627315, cu domiçiliuI(sediuI)'2 în
municipiuI/oraul/comuna BAIA MARE, str. Gheorghe Şincai, Nr. 46, cod 430384, judeţul
Maramureş, tel. 0262212110, e-maiI officemaramures.ra, înregistrată ta nr. 5965 din
13.05.2015,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5011991 prívind autorizarea executrii lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şî completările ulterioare,

SEAUTORIZEAZĂ:

executarea Iucrărilor de construire pentru:

ÎNCHIDEREA/ECQLOGIZAREA DEPOZITULUI DE DEŞĘURI MENA.JERE,

oraş Târgu Lăpuş, sat ROHIA

prin relocarea depozítului neconform de deşeuri urbane Rohia — Târgu Lăpuş

şí Organizare de şantier aferentă

din cadrul proiectului;

„Sistem Integrat de Management al deşeurilor în judeţulMaramureş"

Categoría de ímportanţă: „C"; Clasa de importanţă: .111"

Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul Maramureş, municipiul / oraşul /
comuna TÂRGU LĂPUŞ, sat. ROHIA - extravilan, nr. FN, cod poştal 435612.

CF: 52864, Nr. cadastral 52864

Lucrări în valoare5) de 4.772.580,00 lei.

În baza documentaţiei tehnice - DJ., pentru autorizarea executării lucrărilor de coństruire
(D.T.A.C. + D.T.O.EĄ7 rcpcctiv dcsflinţarca construcţiilor (-DJA.D.), nr. 8813/2014 — 1.2.5.c —

S0078968 — H2, a fost elaborată de S.C. ISPE S.A., cu sediul în judeţul
municipiul/oraşul/comuna BUCUREŞTI, sector 2, cod poştal 020371, B-dul. Lacul Teí, nr. 1-3, rcpcctiv
de arh. Constantin PENA arhitect/conductor orhitoct cu drept de somnătură, înscris în Tablout aţional
al Arhitccţilor cu nr. 00264, în conformitate ci prevederile Legíi nr. 184/2001 privind organiaroa şi
excrcitarca profcsici do arhitect, republicată, aflat în evidonţa Filíalci tcritoriale NORD VEST zi Ordinului
Arhitccţilor din Romnia. - DOCUMENTAŢIA NU CUPRINDE LUCRĂRI DE ARHITECrURĂ
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A. Documentaţia tehnică - D.T. (D.T.A.C. + D.T.OE. sau DTA.D.) - vizată spre neschimbare -‚împreună cu toate avizele şi acordurile obţinute, precum şi actul administrativ aI autorităţiicompetente pentru protecţia mediului, face parte integrantă dín prezenta autorízaţie.

Nerespectarea întocmai a documentaţiei tehnice — D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelorşi acordurilor obţinute) constituie infracţiune sau contravenţie, după caz, în temeíul prevederílor arL24alin.(1), respectiv art.26 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării Iucrărilor deconstrucţii, republicată.

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(15) — (151) din Legea nr.50/1991 şi cu respectareaIegislaţiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efecteloranumitor proiecte publíce şi private asupra mediului, în situaţia în care în timpul executării Iucrărilor şinumaî în perioada de valabilítate a autorízaţiei de construire survin modificări de temă privind Iucrările deconstrucţii autorizate, care conduc Ia necesitatea modiťicării acestora, titularul are obligaţia de a solicita onouă autorizaţie de construire.

B. Titularul autorizaţiei este obligat:
1. să anunţe data începerii Iucrărîior autorizate, prin trimiterea înştiinţăríi conform formularului anexatautorizaţiei (formularul-model F.17) Ia autoritatea administraţiei publice Iocale emitentă a autorizaţiei;2. să anunţe data începerii Iucrărilor autorizate, prin trímiterea înştiinţärii conform formularului anexatautorizaţiei (formularul-model F.18) Ia inspectoratul în construcţii aI judeţului/municipiului Bucureşti,împreună cu dovada achîtării cotei Iegale de O,1% din valoarea autorizată a Iucrărilor de constwcţii şiinstalaţii aferente acestora;
3. să anunţe data finalizării Iucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexatautorizaţiei (formularul-model F.19) Ia inspectoratul în construcţii aI judeţului/municipiului Bucureşti, odatăcu convocarea comisiei de recepţie;
4. să păstreze pe şantier - în perfectă stare - autorizaţia de construire şi documentaţia tehnică - DJ.(D.T.A.C.+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizată spre neschimbare, pe care Ia va prezenta Ia cererea organelor decontrol, potrivit Iegií, pe toată durata executării Iucrărilor;
5. în cazul în care, pe parcursul executării Iucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri,ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cíoplite sau sculptate, oseminte, inventar mänetar, ceramic etc.), săsisteze executarea Iucrărilor, să ia măsuri de pază şí de protecţie şi să anunţe imediat emitentul autorizaţiei,precum şi direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu;
6 să respecte condiţíile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie adiului, potrivit normelor generale şi Iocale;
7. să încheie un contract de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor rezultate în urma executăríiIucrărilor de construcţii, cu Serviciul RubIic de Salubrizare din cadrul Prtmăriei oraşului Târgu Lăpuş;8. să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier în termen de 30 zile de Ia terminarea efectivă aIucrărilor;
9, Ia începerea execuţiei Iucrărilor, să monteze Ia Ioc vizibil °Panoul de identificare a investiţieiu (vezi anexanr, 8 Ia normele metodologice);
10. Ia finalizarea execuţiei Iucrărilor, să monteze “Plăcuţa de identificare a investiţiei;11. în situaţia nefrnalizării Iucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, să solicite prelungirea valabilităţiiacesteia, cu cel puţin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabílităţii autorizaţiei deconstruire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a Iucrărilor);
12. să prezinte “Certificatul de performanţă energetică a clădiriľ' Ia efectuarea recepţiei Ia terminareaIucrărilor;
13. să solicite “Autorizaţia de securitate Ia incendiu" după efectuarea recepţiei Ia terminarea Iucrărilor sauînainte de punerea în funcţiune a clădirilor pentru care s-a obţinut “Avizul de securitate la incendiu";14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plată ce îi revin,potrivit Iegii, ca urmare a realizării investiţiei;
15. să declare construcţiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, Ia organele financiareteritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea Ior completă şi nu mai târziu de 15 zile deIa data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata deexecuţie a Iucrărilor).
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C, Durata de execuţie a Iucrărilor este de 170 łuni/zile, calculată de Ia data începerii efective a Iucrărilor
(anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţíei se extinđe pe întreaga durată de
execuţie a Iucrăhlor autorizate.

D Termenul de valabilitate a autorîzaţiei este de 6 Iunh/i4e de Ia data emiterii, interval de timp în care
trebuie începute Iucrările de execuţie autorizate.

Taxa de autorizare în valoare de SCUTIT a fost achitată: conf. COD FISCAL

Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantutui direct/prin pot ta data de 15.05.2015, însoţită de 1
‘“ (unu) exemplar din documentaţia tehnică, împreună cu avízele şi acordurîle obţinute, vizate spre neschimbare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executărií Iucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

se prelungeşte valabilîtatea

AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE nr

de Ia data de . L&până Ia data de

Duoă această dată, o nouă Drelungire a valabilîtăţii nu este Dosibilă,
solicitantul urmând să obţină. în condiţiíle Iegii, p altă autorizatie de
construire/desfiíntare

SECRETAR,

Ř1ECT-ŞE1),

c?-íJţ.

PRIMAR
Mitru LEŞE

L.S.
arh. Eu4

PRIMAR

vĹşţ

Data prelungirii valabilităţii .Z:Í'
Achitat taxa de Iei, conform Chitanţei nr. din ..

Transmis solicitantului la data det/.0 -rct/prin poştă.


