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Nr.3491 din 08.04.2020

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 92 din 08.04.2020
ÎN SCOPUL: EXTINDERE RETEA ELECTRICĂ DE JOASĂ TENSIUNE-ILUMINAT COMUN
CURTESTI, JUDETUL BOTOŞANI
Urmare cereni adresate de

(1)

U.A.T. CURTESTI prin primar MARICEL ANTON
municipiul
oraul
comuna

domiciliul (2)
în judeţul

cu
satul

BOTOSANI

sediul
Aqafton

bl. --- , sc.

, sectorul
, et. —, ap.

înregistrată la nr. 3491

cod poştal

, telefon / fax
din

strada

CURTEŞTI
nr

0231584001 , e-mail primaria.curtesti@yahoo.com

08.04.2020

Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul
municipiul
satul
oraul
CURTESTI
comuna
nr. ______bl.
cod poştal _________ strada
(3)
sau identificat prin Memoriu Tehnic, Plan de Situaţie

, sc.

BOTOSANI
CURTESTI si BĂICENI,sectorul
, et.

, ap.

În temeiul reglementărilor documentaţiei de urbanism faza PATJ/PUG/PUZIPUD aprobată prin Hotărârea Consiliulu
Curteti nr.3/ 26.01.2012
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autonzarea executăni lucrănlor de construcţii, republic
modificările şi completările ulterioare, se

CERTIFIC Ă :
2. REGIMUL JURIDIC:
-Teren situat în intravilanul teritoriului administrativ al comunei Curteşti.
- Terenul se a ă situat în intravilanul satului Curtesti si Băiceni.
-Teren proprietate privată si domeniul public al comunei Curtesti.
-Terenul nu se a ă în zona de protectie a monumentelor istorice.

2. REGIMUL ECONOMIC:

-Conform prevederilor din documentaţia urbanistică aprobată prin H.C.L .nr .3/26.01 .201 2 -Teren destinaţie zonă de protectie di
teren situat în sat Curtesti si Băiceni, comuna Curtesti, iudetul Botosani.

,;

3.REGIMUL TEHNIC:
- Suprafata de teren pentw care se solicită Certificatul de Urbanism este de 32m
- Se va efectua lucrări pentru realizarea extinderii retelei electrice de joasă tensiune în lunqul drumului DJ 207N,
retelei de la ultimul stâlp existent la iesire din Curtesti stâlp numerotat C2.5, pân ă la ultimul stâlp existent spre satul
numerotat cu B3.1 precum si pe drumul existent De 421 cu o deviatie din DJ 207N.
Trecerea se va realiza din reteaua medie de tensiue în reteaua de joasă tensiune prin amplasarea a doi stâlpi pe propriet
pe unul din stâlpi va fi amplasat transformatorul.
- Lucrările propuse nu vor afecta retelele tehnico-edilitare existente,
- Terenurile ocupate temporar se vor aduce la starea initială.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat 4 pentru obţinerea autorizatiei de construire:

EXTINDERE RETEA ELECTRICA DE JOASA TENSIUNE-ILUMINAT COMUNA CURTE
JUDEŢUL BOTOSANI
(4)

Scopu/ emiterii certiticatului de urbanism conform precizării solicitantu/ui, formu/ată în cerere

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE / DESFIINŢi
Şl NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrăriior de construcţii - de con
desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI Botoşani, str. Mihai Eminescu nr 44, cod 710186
ln aplicarea Directivei Consi/iu/ui 85/33710EE (Directiva E/A) privind eva/uarea efectelor anumitor proiecte publice şi privatE
mediu/ui, modificată prin Directiva Consi!iului 97/1 1/CE şi prin Directiva Consiliu/ui şi Par/amentu/ui European 2003/3510E privind pari
pub/icului la e/aborarea anumifor p/anuri şi programe în /egătură cu mediu/ şi modificarea, cu privire /a participarea pub/icu/ui şi acces
Direcfivei 851337/CEE şi a Directivei 96161/CE. prin certificaful de urbanism se comunică so/icitantului obligaţia de a contacta autorita
de mediu pentru ca aceasfa să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectu/ui investiţiei pub/ice /private în !i
supuse eva/uării impactului asupra mediu/ui.
În aplicarea prevederilor Directivei Consiliu/ui 851337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după
Certificafului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării /ucrări/or de construcţU la autoritatea admin
publice compefente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru proi
stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere ocial cu privir
investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.
În aceste condiţii:
După primirea prezentului Certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă p
protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii demararii procedurii de evaluare a impactului a
mediului si/sau a procedurii de evaluare adecvata. ln urma evaluării iniţiale a notificarii privind intentia de realizan
proiectului se va emite punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte efectuarea evaluăriiimpactului asupra mi
si/sau a evaluarii adecvate, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competer
privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii

ln situaţia in care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impact
asupra mediului, solicitantulrenunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acestfapt aut
administraţiei publice competente.

5 CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE l DESF1INŢAR VA Fl INO 11 A L)l UKMAI UAKILt
DOCUMENTE:
b) rICertificatul de urbanism (copie);
Dovada titlului asupra imobilului, teren şilsau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la
b)
extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată)
EIHCL+lista inventar domeniu public (copie conform cu originalul)
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz ( 2 exemplare originale):
D D.T.A.D.

El D.T.O.E.

I D.T.A.C.

d)Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism
d. 1. Avize şi acorduri privind uti/ităţi/e urbane şi infrastructură (copie):
J Aviz E.ON
IJ Alimentare cu energie termică

El Alimentare cu apă
El Canalizare

El Gaze naturale
D Telefonizare

El Salubritate
El Transport urban

A/te avize/acorduri:
El Aviz Primari

1E1 Acord notarial proprietar
D Raportul primarului privind
consultarea populaţiei

ElPolitia Rutieră
ElAutorizaţie de Desfiinţare
DC.F. actualizată

1D.J.D.P Botosani
ElD.R.D.P lai
D Autoritatea Locaiă
D Aviz de oportunitate
IEJ H.C.L. Curteti

d.2. Avize i acordun privind:
D Protecţie civilă
D Securitatea la incendiu

DTRANSGAZ S.A.
DTranselectrica S.A
IElAvizTelekom

DSănătatea populaţiei

d. 3. Avize / acorduri specitîce a/e administraţiei publice centrale şi/sau ale seiviciilor descentralizate ale acestora (copie):
DStructura de specialitate la Autorizaţia
D M.A.P.N- Statul Major
Ellnspectoratul Regional in Construcţii Nord Est
Construire
DS.R.l.
D Ministerul Culturii i ldentităţii Naţionale
DA.N.C.O.M.
DPoliţia de Frontieră
DSGA - Apele Române
D Acord proprietari drumuri
d.4. Studii de specialitate (1 exemplar origina/):
IEJ Plan de situaţie vizat OCPl
lE1 Studiu Geotehnic
D Expertiza Tehnica

IEJ Verificatori Proiecte
D Audit energetic/certificat energetic
D Dovadă O.A.R.

Ele) punctul de vedere / actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului (copie)
Df) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecţilor din România (1 exemplar original)
IE1 g) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie)

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de

PRIMAR,
Maricel Anton

- ,!ţ t..

RESPONS
Alexand

Achitat taxa de :
data de 07.04.2020.

12

luni de la data emiterii.

SECRETkR GENERAL,
DoriÂSocianu

lLURBANlS
Berejanschi

lei conform chitanţei nr.

,din . Prezentul certificat de urbanism a fost stransmis solicitantului direct / irin

