
ROMÂNIA

Judeţut MARAMUREŞ

PRIMĂRIA COMîJNEI MOISE]

Äutoritatea administraiei publice emitente
*)

Nr 11050 din 18.11.2015

AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE I DESFIINTARE
Nr37 Uin 2311.2015

Urmare cererii adresate de
(1)

CONSILIUL JUDETEAN MARAMUREŞ prin d-l ZAMFIR CICEU —PREŞEDINTE

SEDIUL

cu

___________

în judeţul MARAMUREŞ comuna MOI$EI

x
satU

_______________________________________________
_______

sectoruĺ

___________

cod poştal _437195...

Strada GHEORFGHE ŞINCAI nr 46 bI.

_______

sc.

______

et.

______

ap.

telefon J íax

____________________________________________

e-mail

____________________________________________________

inregistrată Ia nr 11050 din 1811.2015

ln conformitate cu prevederile Legii nr.5W1991, privind autorizarea executării Iucrärilor de construcţii, republicatä, cu modicäriIe şi cornpl

ulterioare, se

AUTORIZËAZĂ:

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE / DESËIINÎARE pentru:

t3) STAŢIE DE TRANSFER PENTRU DEŞEURI MENAJERE

- pe imobilul - teren şiJsau construcţii situat ín judeţul MARAMURE._.

municipiul MOISEI

___________________________________________

satul

___________________________________________

sectorul

comuna

cod poştal 437195__________ strada

__________________________________

nr.FN bI.

______

sc. et. ap.

Cartea funciară 50545 cu numărul

cadastral 50545

Fişa buriului imobil

sau nr. cadastral

- Iucrâri in valoare t5) de 4.059,107 RON

- in baza Documentaţiei tehnice — D.T. pentru autorizarea executrii Iucrărilor de construire (DTAC DTOE), respectiv desinţarea constru

(DAD) a fost elaborată de SC KASDUM-GF Şl SC CONSTRUCTIM SA Şl SC TEHNIMARKET SRL prin Iider de asociere SC KASDUM —GF SRL B-d



sediul fn judeul TIMIŞ ‚municipiul / oraşul I sectorul / satul cod poştal nr bI.

______

sc, et. ap. respectiv de DAN ŞERBAN ar

i conductor arhitect cu drept de semnătură, inscris în Tabloul Naţional aI Arhitecţilor cu nr. 3678 ?n conformitate cu prevederile Legii nr.18412001 pt

organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aat în evidenţa FiIiaIei teritoriale

_____________________

a Ordinului Arhitecţilor ďin Români;

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

A. DOCUMENTATIA TEHNtCÄ — D.T. (OTAC + DTOE SAU DTAD) — VIZATĂ SPRE NE$CHIMBARE ÎMPREUNĂ CU TOATE

AVIZELE Şl ACORDURILE OBŢINUTE, PRECUM Sl ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU

PROTECTIA MEDIULUI, FACE PARTE INTEGRANrĂ DIN PREZENTA AUTORIZAŢIE.

Nerespectarea întocmai a documentaţiei - vizată spre neschimbare finclusiv a avizelor şi acordurilor obţinute) constituie

infracţiune sau contravenţie, după caz, în temeiul prevederilor art.24 aIin.(1), respectiv art.26 a!in,(1) din Legea nr.5011991

privind autorizarea executării Iucrăr[Ior de construcţii, republicatá.

În conformitate cu prevederile art.7 alin,(15)— (151) din Legea nr.5011991 şi cu respectarea Iegšslaţiei pentru aplicarea

Directivei Consiliului 8513371CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra

mediului, in situnţin în care în tim ptit executării Iuerňrilor şi nti rnaż îu perioada de valabilitate a autorizuţicí de

co nstru ire su n'in mod i îică ri de tern ă prh' in d Iu cră rile cle construcţii au torizate, care ct)i1CI uc In necesíta tea

modiflcăríi ncestorn, tittilarul are obligaţin de a solieita o uoriă autoriznţie de consti'uirc.

B. TITULARUL AUTORIZAŢIEI ESTE OBLIGAT:

1. Să anunţe data inceperii lucrărilor autorizate, prin trimiterea Fnştiinţärii conform formularului anexat autorizaţiei tformularul-rnodel F.17) ia autori

administraţiei publice Iocale emitentă a autorizaţíei.

2. Să anunţe data inceperii lucrărilor autorizate, prin trimiterea mnştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.18) la Inspectc

în Construcţii aI judeţului/municipiului Bucureşti, împreună cu dovada achitărií cotei Iegale de 01% ďin valoarea autorizată a lucräritor de constru

instalaţî aferente acestcra.
3. Să anunţe data naIizării Iucrărilor autorizate, prin trímiterea inştînţărî conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.19) la Inspect

în Construcţii aI judeţuluiimunicipiului Bucureşti, odată cu convocarea comisiei de recepţie.

4. $ă păstreze pe şantier - in perfectă stare autorizaţia de construire şi documentaţia tehnică — DT fDTAC+DTOE/DTAD) vizată spre neschimbare

care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit Iegii, pe toată durata executärii Iucrărilor.

5, În cazul în care, pe parcursul executärii Iucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancaďramente de goluri, fundaţii,

cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceremic etc.) să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază şi de protecţie şi să anunţe im

emitentul autorízaţiei, precum şi Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu.

6. Să respecte condiţiile impuse ďe utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale.

7. Să transporte Ia LOC SPECIAL AMENAJAT materialele care nu se pot recupera sau valorifica,
(se cornpleteazä Ue cätre emitent,I

rămase în urma executárii lucrärilor de construcţii.
8. Să desinţeze construcţiile provizorii de şantier în termen de 10 zile de Ia terminarea efectivă a Iucrărilor.

9, La începerea execuţiei Iucrărilor, să monteze Ialoc vizibil ‘Penoulde identiűcare a invesUiet' (vezi Anexa Nr.8 la Normele metodologice).

10. La nalizarea execuţiei lucrărilor, să monteze “PIăcua de identifîcare a investi(iei.

11, În situaţia nenalizárii Iucrărilor ín termenul prevăzut de autorizaţie, să solicite prelungirea valabilităţii acesteia, cu cel puţin 15 zile inaintea terme

de expirare a valabilităţii autorizaţiei de construire / desfiinţare (inciusiv durata de execuţie a Iucrărilor).
12, Să prezinte Certificatuĺ de perĺormanţá energetică a ciădirir Ia efectuarea recepţiei Ia terminarea Iucrărilor.

13. Să solicite “Autorizaia de securitate ]a incendiu după efectarea recepţiei Ia terminarea lucrărilor sau înainte de punerea in funcţiune a clă

pentru care s-a obţinut ‘Avizul Ue securitate ia incendiu.
14. Să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţií de plată ce-i revin, potrivit Iegii, ca urmare a realizării investiţ



15. Să declare construcţiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, Ia organele nanciare teritoriale sau Ia unităţile subordonate ace

după terminarea Ior cornpletă şi nu mai tárziu de 15 zile de Ia data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire J desEnţare finclusiv di

de execuţie a Iucrărilor).

F

C, DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR este de 24 Iuni / zile calculatá de Ia data începrii efective

a [ucrărilor fanunţată în prealabil), sítuaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe întreaga durată de execuţie a Iucrărilor autorizate.

D, TERMENUL DE VALABIUTATE AL AUTORIZAŢIEI este de 12 Iuni / zile de Ia data emíterii,
intervai de timp in care trebuie incepute lucrările de execuţie autorizate.

TOMCIAGIGORË

Conducatoruĺ Autontaţíi admirnJj 77 eiţ7ente
SECRETAR

(Funcumip'rmeIe

L.S.

Taxa de autorizare în valoare de Iei - Iei a fost achitată conform chitanţei nr- din -

Prezenta autorizaţie a fost transmisá solicitantului direct / prin poştă Ia data -insoţită de 1fUNU ) exemplarfe) din documentaţia tehnicä, îrnpreur
avizele şi acordurile obţinute, vîzate spre neschimbare,

In conformitate cu prevederile Legii nr,50/1991 privind autorizarea executärii Iucrärilor de construcţii, republicată, cu modicăriIe şi

compltările ulterioare,

AUTORIZAŢiEI DE CONSTRUIRE I DESFIINŢARE

deladatade

__________________

pânăladatade

TOMOIAGĂ GRJGORE
SECRETAR

ŞTECU TOADER

_______________________________

ARHITECT ŞEF

Conducătorul Autorităţii administraţiei publice emitente **) COMAN VOICHIŢA



Data prelunoirii valabilităţii

Achitat taxa Ue :

_______________________________

Iei, conform chitanţei nr._____________ din

________________

Transmis solicitantului Ia data de

____________________

direct / prin poştă.

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibită, solicitantul urmând să obţnă, În condi

legü, o altă autorizaţie de construire/desfiinţare.

(1) Numeie şiprenumele solicitantu/ui

(2) Adresa solicitantuĺui

(3) Denumirea !ucrărü, descrierea concisă a Iucrărilor autorizate, precum şi alte date extrase din PAC/PAD

tą) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciarä sau din Fişa bunului imobil, după caz

)) Valoarea lucrărilor, deciarată de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare, calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăşurată a construcţih

valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente din devizul general al investiţiei

- () Se completează cu nr. proiectu!ui şi data elaborărü

*) Se compIeează, după caz: - Consäiului judeţean > Se completează, după caz - Preşedintele Consíliuui judeţean

- Primăria municipiului Bucureşti - Primaruí General al municipiului

Bucureşti

- Primăria sectorului — al municipíului Bucureşti - Primarui sectoruiui — ai

municipiului Bucureşti

- Primăria rnunicipiuluí - Primar

- Primăria oraşului ***) Se va semna, după caz, de către arhitectuĺ .şef sau
- Pnmăna comunei cc pentru arhitectul şef» de către persoana cu responsabilitate in

domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului,


