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în scopul:
O b ţin e rii A u to riza ţie i de Construire pentru p ro ie ctu l

C O N S O L ID A R E C O R P D R U M D.N. 57B. KM 9 + 9 6 0 D R EA P TA
R efacere C .U . nr. 030 din 1 6 .05.2017

Ca urm are a cereri adresate 1} C.N.A.I.R. Bucureşti - DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI
PODURI TIMIŞOARA C.U.I. RO 16054368
reprezentată prin ing. Cristian Ilie ISPRAVNIC - Director Gen. Regional
- 2)
Cu dom iciliul /sediul în judeţul TIMIŞ, m unicipiul/oraşul/com una TIMIŞOARA, cod poştal 300238,
str. CORIOLAN BARAN, nr. 18, telefon/fax 0256246632, e-m ail calam itati@ drdptm .ro
înregistrată la nr. 6601 din 16.05.2017.
Pentru im obilul teren şi/sau construcţii, situat în judeţul CARAŞ-SEVERIN, oraşul ORAVIŢA, cod
poştal 325600, D.N. 57B KM 9+960 DREAPTA, spre localitatea aparţinătoare, Marila
Sau identificat prin PLAN DE ANSAMBLU Sc. 1:20000, PLAN DE SITUAŢIE Sc. 1:500
în conform itate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu m odificările şi com pletările ulterioare,

S E

C E

R T I

F I C Ă :

1. REGIM UL JU R ID IC:
1.
Imobil situat pe raza U A T . Oraviţa, în extravilanul oraşului Oraviţa
2.
Proprietar: STATUL ROMÂN
3.
Servituţi: NU SUNT
4.
Imobil inclus în lista monumentelor istorice şi/sau ale naturii sau zone de protecţie a acestora Nu este cazul
2. REGIM UL ECONOMIC:
1.
Folosinţa actuală: drum
2.
Lungime tronson cca. 50 m
3.
Obligaţii fiscale: la evaluarea construcţiei se va lua în calcul Valoarea impozabilă stabilită conform
Hotărârea Consiliului Local Oraviţa nr. 203/18.12.2018 privind stabilirea unor taxe locale pentru
anul fiscal 2019 în conformitate cu art. 283 şi 287 din Legea nr. 571/2003 privind aprobrea Codului
fiscal, cu m odificările şi com pletările ulteioare.
4.
Conform ORD.MDRL nr. 839/2009 - Nome Metodologice de Aplicare a LEGII 50/1991 art. 35 b, cu
privire la obligaţiile fiscale ale investitorului, terenul este situat în zonă "D" d.p.d.v. fiscal.
11Numele şi prenumele solicitantului.
21Adresa solicitantului.
31 Date de identificare a imobilului teren şi/sau construcţii conform Cererii pentru emiterea Certificatului de urbanism
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3. REGIMUL TEHNIC:

Se vor respecta prevederile: Codului C ivil (reactualizat în 2010) cu privire la vecinătăţi, Legii
nr.226/2013 privin d aprobarea O U G 164/2008 pentru m odificarea şi com pletarea OUG 195/2005 privind
protecţia m ediului, Legii nr.82/1998 privind aprobarea O rdonanţei nr. 43/1997 privind regim ul drum urilor
cu m o d ificările şi co m p letările u lterioare, Legii nr. 50/1991 actu alizată p rivin d autorizarea construcţiilor,
Legii nr. 10/1995 actu alizată p rivin d calitatea în construcţii.
4)

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat
O b ţin e rii A u to rizaţiei de C onstruire pentru proiectul
CO N SO LID A R E CO RP DRUM D.N. 57B. KM 9+ 960 D REAPTA
Refacere C.U. nr. 030 din 16.05.2017

41 Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire / desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
în scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de
construire/desfiinţare solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului

construcţii

de

AGENŢIA DE PROTECŢIE A MEDIULUI REŞIŢA, STR. PETRU MAIOR NR.73, TEL./FAX.0255/223053
(autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa)

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva
Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi
programe în legătură cu mediul şi modificarea, Cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei
85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta
autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea
proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării im pactului asupra mediului.
în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se
desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea
executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.
în vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea
competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor
publicului şi form ulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele
consultării publice.
în aceste condiţii:
După prim irea prezentului c e rtific a t de urbanism , titu la ru l are ob lig a ţia de a se prezenta la autoritatea
com petentă pentru protecţia m ediului în vederea evaluării in iţia le a in vestiţiei şi sta b ilirii dem arării
procedurii de e valu are a im pactului asupra m ediului şi/sau a procedurii de evaluare adecvată,
în urm a evalu ării in iţia le a n o tifică rii privind intenţia de realizare a proiectului se va em ite
punctul de vedere al au torităţii com petente pentru protecţia m ediului
în situaţia în care au toritatea com petentă pentru protecţia m ediului stab ileşte efectuarea evaluării
im pactului asupra m ediului şi/sau a evaluării adecvate, so licita n tu l are obligaţia
de a n o tifica ace st fa p t au torităţii adm inistraţiei publice com petente cu privire la
m enţinerea ce re rii pentru autorizarea executării lu crărilo r de construcţii
In situ aţia în care, după em iterea ce rtificatu lu i de urbanism ori pe parcursul deru lării procedurii de
evaluare a im pactu lu i asupra m ediului, solicitan tu l renunţă la in ten ţia de realizare a investiţiei,
acesta are ob lig a ţia de a n otifica acest fa p t au torităţii ad m in istraţiei publice com petente. __¿

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE va fi însoţită de
următoarele documente:
a) certificatul de urbanism (copie);
b) dovada titlului asupra im obilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral
actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi(inscrierea concesiunii in C.R) în
cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată),
c) documentaţia tehnică D.T., după caz (2 exemplare originale):
D.T.A.C.

K

d .T.O.E.

■ D.T.A.D.

d) avizele şi acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:
d .l) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura (copie):
• alimentare cu apă
• canalizare
fa lim e n ta re cu energie electrică
• alimentare cu energie termică

■gaze naturale
■telefonizare
• salubritate
• transport urban

Alte avize/acorduri
'■
_________
■_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■
■
• "■.

■protecţia civilă

■ sănătatea populaţiei

d.2) avize şi acorduri privind:
■ securitatea la incendiu

d.3) avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale
acestora (copie)
Acordul Poliţiei Rutiere, Serviciul Circulaţie, Raport de audit de siguranţă rutieră, după caz, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 265/2008, Acord I.S.C., Avizul Administratorului de drum, Avizul CN Apele Române,
dacă se traversează cursuri de apă sau dacă se execută lucrări în zonele de protecţie ale acestora.
d.4) studii de specialitate (1 exemplar original)
VST U D IU GEOTEHNIC
bCEXPERTIZĂ TEHNICĂ
VCPIan de încadrare în zonă şi plan de situaţie pe suport topografic, actualizat
K P la n coordonare reţele-Identificarea reţelelor din zonele afectate şi obţinerea avizelor de
specialitate, dacă este cazul.
e) Punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului (copie);
f) Dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecţilor din Romanía (1 exemplar original).
g) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie)
TAXA AUTORIZAŢIE, INSPECŢIA DE STAT IN CONSTRUCŢII, ACT LUARE ÎN EVIDENŢĂ ORDINUL
ARHITECŢILOR DIN ROM ÂNIA
Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de ta data em iterii.

Prim ar

Secretar

U

/:

Arhitect-Sef

(/
Achitat taxa de:

lei, conform Chitanţei

din

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de
pag.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu m odificările şi com pletările ulterioare,

se prelungeşte valabilitatea

C e r t ific a t u lu i

de

u r b a n is m nr.

de la data de

....Q.H.kt......d in .?P.:.9..'9:..^9J.r?...........

până la data de â t9 .:9 .9 .\..tl& 9 9 ......

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în
condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.

/ A

Primar

A ri

y

Data prelungirii valabilităţii:

.i?:.9.%..^:9^P.....

Achitat taxa d e :....... 77........lei, conform Chitanţei nr.........C7........d in .......
Transmis solicitantului la data de ............... ....................... direct/prin poştă

' Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere
****) Se va semna, după caz, de către arhitectul-şef sau „pentru arhitectul şef" de către persoana cu responsabilitate în domeniul
amenajării teritoriului şi urbanismului precizându-se funcţia şi titlul profesional.
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PRIMĂRIA ORAVIŢA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

CONSILIUL LO CAL ORAVIŢA

Primăria oraşului Oraviţa tel:0255/571133 Fax:02S5/572815 wefewww.primiriaonvita.ro e-mail7rimariaorasuluioravita@gmail.com

Nr. 98/F din 21.05.2021
intrar f
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Către,

N r- l\fi£__Data

2021

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Direcţia Regională de Drumuri si Poduri Timişoara
Adresa: Strada Coriolan Băran 18, Tim işoara 300238, Tel: 0256 246 632

Oraşul Oraviţa, cu sediul în loc. Oraviţa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, reprezentată
prin primar Jr. Ursu Dumitru, numit prin încheierea Judecătoriei Oraviţa nr. 780/15.10.2020,
prin Serviciul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a Oraşului Oraviţa;
Urmare a adresei dvs nr 190/296/19.05.2021, înregistrata la Primăria Oraviţa cu nr.
98/F din 20.05.2021, prin care ne solicitaţi confirmarea valabilitatii Certificatului de
Urbanism nr. 52/30.05.2019 emis de Primăria Oraş Oraviţa,
Prin prezenta, va aducem la cunoştinţa faptul ca CERTIFICATUL DE URBANISM
nr. 52/30.05.2019, emis de PRIMĂRIA ORAŞ ORAVIŢA pentru obiectivul „ CONSOLIDARE
CORP DRUM DN 57B km 9 +960 DREAPTA" isi m enţine valabilitatea pe toata
perioada im plem entării proiectului, pana la finalizarea executării lucrărilor, cu
co n d iţia începerii execuţiei lu crărilor In term en de 12 luni d e la d ata em iterii
autorizaţiei de construire, in conformitate cu prevederile OG 7/2016, A rt. 7, alin. (51),

Legea 55/15.05.2020, art. 4, alin (5).
Cu respect,

SECRETAR GENERAL UAT
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2021
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>MINISTRAŢIA NAŢIONALĂ
ADl

>ELE ROMÂNE
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ
BANAT
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.INTRARE R E G I S T R A T U R A
IEŞIRE
r ,s j ^ ,
2 S APR. 2021

Nr, v

Data _ _ _ _ _

CĂTRE,
Di ijecţia Region:ală de Drumuri şi Poduri Timişoara

¿(Te?/

l i

Tii
Timiiişoara, str. q oriolan Băran, nr. 18, judeţul Timiş
F- a x : : 0256 246 675; e-mail: autorizatiimediu@drdptm.ro
Spre ştiinţă: Compartirn snt Autorizaţii Proiecte Mediu

Urmare s g licitării dvs r. 190/197/22.04.2021, înregistrată la Administraţia Bazinală
de Apă Banat cu nr. 4891/23. 01 .2021, privind proiectul .Consolidare corp drum DN 57B, km.
9+960 dreapta, jujdeţul Caraş-iŞeverin", beneficiar. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri
Timişoara, vă corn unicăim:
- pentru a deşt proiect, niii se va emite aviz de gospodărire a apelor,
- consolidairea drumulu i naţional DN 57B Oraviţa - Bozovici, la km. 9+960 pe
lungimea L=50 m in apropierea localităţii Marila, va cuprinde următoarele lucrări:
- execuţia jnui zid de spirijin de greutate pe partea stângă a drumului şi a unui zid din
piloţi foraţi pe parte a dreaptă;
- refacerea şanţului de beton pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale
Cu respec

DIRECTOR

DIRECTOR TEH M C
Management Eu iopean Integrat - Resurse de apă

ŞEF SERVlpiU

, i>.

i V *

întocm it

Adroaă de corespondenţă:
B-dul 16 Decembrie 1088 nr. 2, C.P. Ş00175, Timişoara jud, Timiş
Tel: -+A 0256 491 848 |+4 0256 491 8C3
Direcţiune: +4 0256 492 097 |Fax: +4|0256 491 796
Email: dispecer@dab.rewater.ro

Sediul central
B-dul Mihai Viteazu nr 32, Timişoara, jud. Timiş
Cod fiscal; 18263352/RO 23886284
Cod IBAN: R 0 1 8 T R E Z 6215 0220 1X01 9407
Fagina 1 din 1
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Banat
Nr. înregistrare 312121790 / 26.05.2020
Reşiţa, Str.Bulevardul Al.l. Cuza, Nr.42

Spre stiinta MAGAZIN E N E L

Tel. 0255 205702-226643 Fax. 0255 228478

R EŞIŢA

CĂTRE
COMPANIA NAŢIONALA DE AUTO STRĂZI SI DRUMURI
NAŢIONALE ROMANIA SA

adresa: B U LEV A R D U L Dinicu G olescu , Nr. 38, Loc.
S E C T O R 1, Jud. BUCUREŞTI
Referitor la cererea de aviz de amplasament înregistrata cu nr. 312121790 / 26.05.2020 pentru obiectivul
CO N S O LID A R E C O R P D R U M DN57B,KM9+960 D R E A P T A R E F A C E R E C U NR. 030 DIN 16.05.2017 de la adresa:
S T R A D A MARILA, Nr. D N57B KM 9+960, Loc. MARILA, Jud. C A R A S -S E V E R IN .
In urma analizării documentaţiei pentru amplasamentul obiectivului menţionai, se emite:

AVIZ DE A M P LA S A M E N T FAVORABIL Nr. 312121790 / 04.06.2020
fara I cu următoarele condiţii:
- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea următoarelor condiţii:*
Construcţia nu afecteaza instalaţiile de distribuţie a energiei electrice ale UO Oravita. Prezentul aviz de
am plasam ent este valabil îm preuna cu planurile de situaţie vizate sp re neschim bare
- Traseele reţelelor electrice din planşa anexata sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant
(executant) UO M T JT O R A V IT A asigura asistenta tehnica suplimentara **
- Executarea lucrărilor de săpături din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica
suplimentara din partea UO M T J T O R A V IT A cu respectarea normelor de protecţia muncii specifice. In caz contrar
solicitantul, respectiv executantul va suporta consecinţele pentru orice deteriorare a instalaţiilor electrice existente si
consecinţele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenţi precum si răspunderea in
cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura **
- Distantele minime si masurile de protecţie vor fi respectate pe tot parcursul execuţiei lucrărilor.
- In zonele de protecţie ale L E A nu se vor depozita materiale, pamant prevăzut din săpături, echipamente, etc. care ar
putea sa micşoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele reţelelor electrice
aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executanţii sunt obligaţi sa instruiască personalul asupra pericolelor pe care le prezintă execuţia lucrărilor in
apropierea instalaţiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecinţelor pe care le poate avea deteriorarea acestora.
Pagubele provocate instalaţiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorării instalaţiilor vor fi
suportate integral de cei ce se fac vinovaţi de nerespectarea condiţiilor din prezentul aviz. Executanţii sunt direct
răspunzători de producerea oricăror accidente tehnice si de munca.
- Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru alimentarea cu energie electrica a
obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu creşterea puterii fata de cea aprobata iniţial), veţi solicita la UO
M T JT O RAVITA aviz tehnic de racordare **
Informaţii privind alimentarea cu energie electrica:
*** In zona de apariţie a noului obiectiv exista reţea electrica de distribuţie

DA X
NU
DA 7

*** Noul obiectiv poate fi racordat la reţeaua existenta

NU

!
Informaţiile de la pct. 1 si 2 sunt orientative. Soluţia de alimentare cu energie; electrica se va definitiva in cadrul
Fisei de soluţie sau Studiului de Soluţie, in cazul in care sunt necesare lucrări in 110KV, M T sau extindere de reţele in
JT.
La depunerea documentaţiei in vederea obţinerea autorizaţiei de construire a obiectivului, proiectantul general va
menţiona solicitarea obţinerii sau nu a autorizaţiei de construire pentru Instalaţia de alimentare cu energie electrica.

Legenda:
* 1. pentru aviz favorabil fara condiţii se va înscrie "Nu este cazul"
* 2. pentru aviz favorabil cu condiţii se vor inscrie distantele minime de apropiere si încrucişare intre obiectivul propus si reţelele
electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescripţiile energetice in vigoare
** daca nu sunt condiţii se va inscrie "Nu este cazul"
*** se bifeaza casuta corespunzătoare situaţiei
<

F03/P-01-11 rev 1

I Ill'll lllllllllll lll]||||:lllllllllllllllll|!|| | l l
no a nnnnno o a o h T nn noncnnnnnnnnnnm o

\

V

\

PLUOOVA

—«S}— -------- -- — ....

DN 57B

Nr. înregistrare 291611500 / 09.12.2019
Reşiţa, Str.Bulevardul Al.l. Cuza, Nr.42
Tel. 0255 205702-226643 Fax. 0255 228478

Spre stiinta MAGAZIN ENEL
REŞIŢA

CĂTRE
C O M P A N IA N A Ţ IO N A LA D E A D M IN IS T R A R E A
IN FR A ST R U C T U R II R U T IE R E S .A

adresa: B U L E V A R D U L D in icu G o le s c u , Nr. 38, Lo c.
S E C T O R 1, Ju d . B U C U R E Ş T I
Referitor la cererea de aviz de amplasament înregistrata cu nr. 291611500 / 09.12.2019 pentru obiectivul
CONSOLIDARE CO R P DRUM DN57B.KM9+960 DREAPTA R E FA C E R E CU NR. 030 DIN 16.05.2017 de la adresa:
STR AD A MARILA, Nr. DN57B KM 9+960, Loc. MARILA, Jud. CARAS-SEVERIN .

In urma analizării documentaţiei pentru amplasamentul obiectivului menţionai, se emite:

A V IZ D E A M P L A S A M E N T F A V O R A B IL Nr. 291611500 /11.12.2019
fara / cu u rm ătoarele c o n d iţii:
- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea următoarelor condiţii:*
Construcţia nu afecteaza instalaţiile de distribuţie a energiei electrice ale UO Oravita. Prezentul aviz de
amplasament este valabil impreuna cu planurile de situaţie vizate spre neschimbare

- Traseele reţelelor electrice din planşa anexata sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant
(executant) UO M TJT ORAVITA asigura asistenta tehnica suplimentara **
- Executarea lucrărilor de săpături din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica
suplimentara din partea UO M TJT ORAVITA cu respectarea normelor de protecţia muncii specifice. In caz contrar
solicitantul, respectiv executantul va suporta consecinţele pentru orice deteriorare a instalaţiilor electrice existente si
consecinţele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenţi precum si răspunderea in
cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura **
- Distantele minime si masurile de protecţie vor fi respectate pe tot parcursul execuţiei lucrărilor.
- In zonele de protecţie ale L E A nu se vor depozita materiale, pamant prevăzut din săpături, echipamente, etc. care ar
putea sa micşoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele reţelelor electrice
aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executanţii sunt obligaţi sa instruiască personalul asupra pericolelor pe care le prezintă execuţia lucrărilor in
apropierea instalaţiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecinţelor pe care le poate avea deteriorarea acestora.
Pagubele provocate instalaţiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorării instalaţiilor vor fi
suportate integral de cei ce se fac vinovaţi de nerespectarea condiţiilor din prezentul aviz. Executanţii sunt direct
răspunzători de producerea oricăror accidente tehnice si de munca.
- Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru alimentarea cu energie electrica a
obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu creşterea puterii fata de cea aprobata iniţial), veţi solicita la UO
M TJT ORAVITA aviz tehnic de racordare **
Informaţii privind alimentarea cu energie electrica:
*** In zona de apariţie a noului obiectiv exista reţea electrica de distribuţie

d a [ x]
NU [ J

Noul obiectiv poate fi racordat la reţeaua existenta

da

a

NU □
Informaţiile de la pct. 1 si 2 sunt orientative. Soluţia de alimentare cu energie electrica se va definitiva in cadrul
Fisei de soluţie sau Studiului de Soluţie, in cazul in care sunt necesare lucrări in 110KV, MT sau extindere de reţele in
JT.
La depunerea documentaţiei in vederea obţinerea autorizaţiei de construire a obiectivului, proiectantul general va
menţiona solicitarea obţinerii sau nu a autorizaţiei de construire pentru instalaţia de alimentare cu energie electrica.
Legenda:
* 1. pentru aviz favorabil fara condiţii se va înscrie "Nu este cazul"
* 2. pentru aviz favorabil cu condiţii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si reţelele
electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescripţiile energetice in vigoare
** daca nu sunt condiţii se va inscrie "Nu este cazul"
*** se bifeaza casuta corespunzătoare situaţiei
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- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalaţii electrice care nu aparţin SC EN EL Distribuţie Banat SA, solicitantul
va obţine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalaţii electrice (TRAN SELECTRICA,
HIDROELECTRICA, TE R M O E LE C T R IC A , alţi deţinători de Instalaţii, după caz).
- Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de 74,97 lei, s-a achitat cu chitanţa nr. 2440 / 09.12.2019
- Prezentul aviz este valabil pana la data de 20.05.2020
- Prezentul aviz isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.
- Se anexeaza ...1... planuri de situaţie vizate de UO M TJT ORAVITA
Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

!e -d is trffi
j Banat

Verificat

I

Unitatea Operaţi
Zona MT/J1
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întocmit,

Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin
Nr.:

3394/AAA/26.09.2017

Clasarea notificării
Ca urmare a solicitării depuse de COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. - DIRECŢIA REGIONALĂ DE
DRUMURI ŞI PODURI TIMIŞOARA, cu sediul în municipiul Timişoara, strada
Coriolan Băran, numărul 18, judeţul Timiş, pentru proiectul „Consolidare corp drum
D.N. 57B, KM 9+960 dreapta” propus a fi amplasat în oraşul Oraviţa, DN 57B, KM
9+960 dreapta, spre localitatea aparţinătoare Marila, judeţul Caraş-Severin, înregistrată
la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 3394 din 25.05.2017 şi
completată cu nr. 6055 din 20.09.2017,
- în urma analizării documentaţiei depuse, a localizării amplasamentului în planul
de urbanism şi în raport cu poziţia faţă de arii protejate, zone-tampon, monumente ale
naturii sau arheologice, zone cu restricţii de construit, zona costieră;
- având în vedere că:
- proiectul propus nu intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului;
- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările
şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide:
Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată.
p. DIRECTOR EXECUTIV,

p. ŞEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAŢII,

A

- întocmit: c
AGENŢIA PENTRU PROtECŢIA MEDIULUI CARAŞ-SEVERIN
Adresa: str. Petru Maior, nr. 73, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, cod 320111
Tel.: 0255.223.053; 0255.231.526; Fax.: 0255.226.729; e-mail: office(2),aomcs.anom.ro

