


















Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

9622
27
01

2022
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Carte Funciară Nr. 355410 Arad

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad, Str Poetului, Nr. 119-121, Jud. Arad
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 355410 7.271 Teren intravilan imprejmuit partial cu gard din beton si gard din plasa

Construcţii

Crt Nr cadastral
Nr. topografic Adresa Observaţii / Referinţe

A1.1 355410-C1 Loc. Arad, Str Poetului, Nr. 119-121,
Jud. Arad

Nr.  niveluri:2;  S.  construita  la  sol:130  mp;  S.  construita
desfasurata:198  mp;   CASA  S+P

A1.2 355410-C2 Loc. Arad, Str Poetului, Nr. 119-121,
Jud. Arad

Nr.  niveluri:1;  S.  construita  la  sol:28  mp;  S.  construita
desfasurata:28  mp;   ANEXA  P,  anul  1980

A1.3 355410-C3 Loc. Arad, Str Poetului, Nr. 119-121,
Jud. Arad

Nr.  niveluri:1;  S.  construita  la  sol:47  mp;  S.  construita
desfasurata:47  mp;   ANEXA  P,  anul  1980

A1.4 355410-C4 Loc. Arad, Str Poetului, Nr. 119-121,
Jud. Arad

Nr.  niveluri:1;  S.  construita  la  sol:58  mp;  S.  construita
desfasurata:58  mp;   Casa  P.

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

111896 / 28/10/2020
Act Notarial  nr. 1001, din 28/10/2020 emis de Costea ANDREI-GABRIEL;

B1

Se  infiinteaza  cf.  355410  a  imobilului  cu  nr.  cad.  355410/Arad  ca
urmare  a  alipirii  urmatoarelor  2  imobile:
~- nr.cad.348513\cf.348513;
~- nr.cad.354886\cf.354886;

A1

B7 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  cu  titlu  de  cumparare  in  rangul
incheierii  nr.  92068/2020,  dobandit  prin  Conventie,  cota  actuala  2/7

A1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4

1) OPREAN NICOLAE-AURELIAN, casatorit, bun propriu

B8 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  cu  titlu  de  cumparare  in  rangul
incheierii  nr.  34548/2020,  dobandit  prin  Conventie,  cota  actuala  5/7

A1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4

1) OPREAN BERNADETTE, casatorita, bun propriu
C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 355410 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

355410 7.271 Teren intravilan imprejmuit partial cu gard din beton si gard din plasa

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 curti
constructii

DA 780 - - - LOT 1

2 arabil DA 6.491 - - -

Date referitoare la construcţii
Crt Număr Destinaţie

construcţie Supraf. (mp) Situaţie
juridică Observaţii / Referinţe

A1.1 355410-C1 constructii de
locuinte 130 Cu acte S.  construita  la  sol:130  mp;  S.  construita

desfasurata:198  mp;   CASA  S+P

A1.2 355410-C2 constructii anexa 28 Cu acte S.  construita  la  sol:28  mp;  S.  construita
desfasurata:28  mp;   ANEXA  P,  anul  1980

A1.3 355410-C3 constructii anexa 47 Cu acte S.  construita  la  sol:47  mp;  S.  construita
desfasurata:47  mp;   ANEXA  P,  anul  1980

A1.4 355410-C4 constructii de
locuinte 58 Cu acte S.  construita  la  sol:58  mp;  S.  construita

desfasurata:58  mp;   Casa  P.
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Carte Funciară Nr. 355410 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 7.753
2 3 4.244
3 4 74.78
4 5 74.796
5 6 9.692
6 7 5.987
7 8 8.513
8 9 5.586
9 10 5.15

10 11 2.882
11 12 31.123
12 13 4.378
13 14 4.807
14 15 8.07
15 16 29.235
16 17 13.112
17 18 59.027
18 19 43.931
19 1 29.238

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
27/01/2022,  12:20
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DELGAZ GRID SA 

Str. Independentei, nr. 26-28 

, Timisoara 

 

 

  AVIZ DE PRINCIPIU 

213224327, 30.08.2021 

 

 

LOC. ARAD,Jud.Arad,nr.cadastrale, 
CF.355410 
 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimate domnule/doamnă NICOLAE AURELIAN OPREAN 

Urmare a solicitării dumneavoastră, vă comunicăm avizul de principiu, 

necesar întocmirii documentaţiei pentru faza P.U.Z,  pentru INTOCMIRE PUZ SI 

RLU AFERENT IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI ZONE REZIDENTIALE PENTRU 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE. Prezentul aviz nu autorizează 

executarea construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor. 

2. În zona supusă analizei  există obiective ale sistemului de distribuţie a 

gazelor naturale, marcate orientativ pe planul de situaţie anexat. 

3. Prezentul aviz este valabil 12 luni.                                                                        

 

  

Cu respect, 

 

                                                                           
                                                                  
Radescu Ileana                                              Crisan Madalin Nicolae 

Coordonator Acces la Retea                         Manager Racordare 
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Președintele Consiliului de 
Administrație                          Volker 
Raffel 

Directori Generali 

- Dragoș-Mihail Bărbulescu (Director 

General) 
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.) 
Anca Liana Evoiu (Adj.) 
Petre Stoian (Adj.) 

Sediul Central: Târgu Mureş 
CUI: 10976687 
Atribut fiscal: RO 
J26/326/08.06.2000 

Banca BRD Târgu Mureş 
IBAN: 
RO11BRDE270SV27540412700 
Capital Social Subscris şi Vărsat: 
773.257.777,5 RON 

Delgaz Grid SA, Independenței 26-28,300207, Timișoara  

 

BENJAMIN GAUDI, 

Loc.Santana, Str.Poetului,Nr.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVIZ FAVORABIL 

213199656, 13.08.2021 

BENJAMIN GAUDI , 

Urmare a solicitării dumneavoastră 213196591 din 12.08.2021, privind 

emiterea avizului de amplasament , Construire casa P+M,grard stradal 

,Loc.Santana, Str.Poetului,Nr.24,în urma analizării documentaţiei depuse vă 

comunicăm avizul favorabil,  

CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A 

CONDIŢIILOR DE MAI JOS: 

A. Condiţii tehnice: 

1. Traseele şi adâncimea exactă de pozare a conductelor si 

bransamentelor de gaze naturale se determină prin sondaje. 

2. La execuţia lucrărilor care fac obiectul documentaţiei ce ne-aţi 

înaintat, constructorul este obligat să asigure distanţele minime 

între reţelele de gaze naturale şi alte instalaţii, construcţii sau 

obstacole subterane conform tabelului 1 din Normele tehnice pentru 

proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu 

gaze naturale, aprobate prin Ordinul Președintelui A.N.R.E. nr. 

89/10.05.2018 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

Nr. 462/05.06.2018. 

Se vor respecta cu stricteţe prevederile art. 93 alin (1) din Normele 

tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de 

alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul Președintelui 

A.N.R.E. nr. 89/10.05.2018 și publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, Nr. 462/05.06.2018, privind conductele de 

încălzire, apă, canalizare şi cabluri electrice pozate direct în pământ 

sau canale de protecţie şi se vor lua măsuri de etanşare a acestora la 

Delgaz Grid SA 

Departament Acces la Rețea Gaz 

Timișoara 

Independenței 26-28 

300207 Timișoara 

www.delgaz.ro 

Seran Mircea Lucian 

 

T +40-749-282 255 
mircea-lucian.seran@delgaz-

grid.ro 

Abreviere: EATM 
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intrarea în subsolurile clădirilor, chiar dacă acestea nu sunt racordate 

la gaz. Măsurile de protecţie a reţelelor şi branşamentelor se vor stabili 

de către proiectant cu consultarea în prealabil a S.C. Delgaz Grid S.A., 

Centru Operațiuni Rețea Gaz Timişoara, şi vor fi incluse în 

documentaţia elaborată de acesta. Se va respecta art.190 din Legea 

energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 .    

B. Condiţii generale: 

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A. 

2. Având în vedere că reţelele de distribuţie au fost trasate orientativ pe 

planul de situaţie anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita 

în scris participarea unui reprezentant al S.C. Delgaz Grid S.A. la 

predarea de amplasament şi asistenţă tehnică ori de câte ori este nevoie 

pe perioada derulării lucrărilor, din partea S.C. Delgaz Grid S.A.,  

Centru Operațiuni Rețea Gaz Timisoara. Adâncimea de pozare a 

reţelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,5-0,9 m. 

3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a reţelei de gaz, astfel încât, 

au apărut scurgeri de gaz, se va anunţa imediat Dispeceratul de 

Urgenţă S.C. Delgaz Grid S.A., la telefon: 0800-800.928 şi 0265-

200.928, şi vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica 

producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea 

echipei de intervenţie. Dacă prin săpătură a fost afectată izolaţia reţelei 

de gaz (atingere izolaţie, rupere izolaţie, rupere fir trasor, rupere bandă 

avertizoare etc.), respectiv  reţeaua de gaz- prin atingere, lovire sau 

orice altă acţiune mecanică, se va opri imediat lucrarea şi se va solicita 

prezenţa reprezentantului S.C. Delgaz Grid S.A., pentru remedierea 

defecţiunii provocate şi/sau constatate. Deteriorarea izolaţiei atrage 

după sine corodarea materialului tubular şi apariţia defectelor de 

coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în 

cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca şi cauză 

deteriorarea izolaţiei în timpul execuţiei lucrării avizate de către S.C. 

Delgaz Grid S.A. izolaţie care n-a fost refăcută, datorită faptului că 

executantul nu a anunţat reprezentantul S.C. Delgaz Grid S.A., 

beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea 

evenimentului. În cazul avarierii sau deteriorării conductelor şi 

instalaţiilor aflate în exploatarea  S.C. Delgaz Grid S.A., Centru 

Operațiuni Rețea Gaz Timișoara, beneficiarul va suporta 

contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze 

naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor afectate. 

4. Săpătura din zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum 

este aceasta definită de legislaţia în vigoare, se va realiza în mod 

obligatoriu, manual, pentru a nu afecta izolaţia, materialul tubular, 
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sau alte elemente de construcţie a reţelei de gaz (fir trasor, bandă 

avertizoare etc.). 

5. În mod obligatoriu, reţelele de gaze naturale - a căror acoperire e 

afectată de lucrarea de construcţie, vor fi aşezate, respectiv acoperite 

cu un strat de nisip de granulaţie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de 

minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară şi superioară a 

conductei şi pe o lăţime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale 

conductei. 

6. În zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta 

definită de legislaţia în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu 

manual, astfel încât să nu se deterioreze reţelele de gaz, pe o înalţime 

de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea 

superioară a conductei. 

7. În cazul în care lucrarea de construcţii afectează răsuflătorile şi/sau 

căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziţia 

iniţială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de 

răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acţionare etc. 

8. Cu minimum 5 zile înainte de recepţia la terminarea lucrărilor,  se va 

informa în scris S.C. Delgaz Grid S.A., Centru Operațiuni Rețea Gaz 

Timișoara asupra datei  la care e programată recepţia. 

9. Prezentul aviz este valabil până la data de   13.08.2022 (12 luni),cu 

posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a 

certificatului de urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza 

tipul şi natura acestuia). Prelungirea avizului se va solicita cu minim 

15 zile înainte de expirarea avizului iniţial. 

În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde 

valabilitatea. 

Cu respect, 

Rădescu Ileana     Seran Mircea Lucian 

Coordonator Echipa Acces Rețea Gaz Timișoara Manager Racordare                                        
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Adresa BCPI: Localitate: Arad, Splaiul General Gheorghe Magheru, Nr. 13, Cod postal 310329

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 276 / 2022
Întocmit astăzi, 31/01/2022, privind cererea 851 din 06/01/2022
 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: OPREAN NICOLAE-AURELIAN
2. Executant: Cilian Filip
3. Denumirea lucrărilor recepționate: PLAN TOPOGRAFIC ANALOGIC SI DIGITAL SUPORT AL
DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL.
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară ARAD conform avizului de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 276 au fost recepționate 1 propuneri:

Număr act Data act Tip act Emitent
1 05.01.2022 inscris sub semnatura privata PF CILIAN FILIP
2.1 05.01.2022 inscris sub semnatura privata PF CILIAN FILIP
3 05.01.2022 inscris sub semnatura privata PF CILIAN FILIP
2.3 05.01.2022 inscris sub semnatura privata PF CILIAN FILIP
2.2 05.01.2022 inscris sub semnatura privata PF CILIAN FILIP
Așa cum sunt atașate la cerere.

PLAN TOPOGRAFIC, NECESAR INTOCMIRII  DOCUMENTATIEI P.U.Z., IN VEDEREA INTOCMIRE PUZ SI RLU
PENTRU ,,CONSTRUIRII UNEI ZONE REZIDENTIALE PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNE COMPLEMENTARA’’’

Plan topografic, necesar întocmirii documentației P.U.Z., pentru imobilul înscris în cartea funciara nr.
355410, situat în intravilanul  Loc. Arad, Str Poetului, Nr. 119-121, Jud. Arad în suprafață totală măsurată de
7271 mp.

Proprietarul răspunde pentru cunoaşterea, indicarea limitelor imobilului şi conservarea acestora, precum şi
pentru punerea la dispoziţia persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care le deţine cu privire
la imobil, iar persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru
corectitudinea întocmirii documentaţiei şi corespondenţa acesteia cu realitatea din teren şi cu actele
doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziţie de proprietar. În cazul trasărilor, persoana
autorizată răspunde pentru materializarea limitelor imobilului în concordanţă cu documentaţia cadastrală.
Suportul topografic aferent planului urbanistic zonal, recepţionat de către oficiul teritorial, devine oficial şi
este introdus în baza de date a oficiilor teritoriale după aprobare prin hotărâre a consiliului local. În situaţia
în care hotărârea consiliului local de aprobare a planului urbanistic zonal nu este transmisă oficiului
teritorial, acesta recepţionează lucrările de specialitate ţinând cont de limita imobilului ce face obiectul P.U.
Z. existentă în baza de date.

*

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
IONEL-NICOLAE SAFTA
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AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ  
ROMANIAN CIVIL AERONAUTICAL AUTHORITY  

op e r a t o r  d e  d a t e  c u  c a r a c t e r  p e r s o n a l  î n r e g i s t r a t  l a  A N S P D C P  c u  n r .  2 0 4 25 

 

AACR CONTACT  

Ş o s .  B u c u r e ş t i - P l o i e ş t i ,  n r . 3 8 - 4 0 ,  R O - 0 1 3 6 9 5 ,  B u c u r e ş t i ,  s e c t o r  1 ,  R o m â n i a  
T e l :  + 4 0 . 2 1 . 2 0 8 . 1 5 . 0 8 ,  F a x : + 4 0 . 2 1 . 2 0 8 . 1 5 . 7 2 /  2 1 . 2 3 3 . 4 0 . 6 2 ,   

T e l e x :  L R B B Y A Y A ,  B U H T O Y A ,  w w w . c a a . r o   

e - m a i l :  c o n t a c t @ c a a . r o  

 

 

DG-SA-CA                                                                                             1/2 
  
    

 

    Nr. 20984 / 1726 din 18.11.2021 

 
OPREAN NICOLAE AURELIAN, OPREAN BERNADETTE 

Adresă de corespondență: dragos.necula@topoexim.ro  
 

Spre           
știință: 

1. AEROPORTUL ARAD 
2. R.A. ROMATSA 

 
În baza prevederilor art. 87 din Legea nr. 21/ 2020 privind Codul aerian al României 

din 2020, și ale Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice 
Civile Române, modificată și completată, în temeiul  art. 3.7 și 3.8 din Reglementarea 
aeronautică civilă română privind emiterea avizelor la documentațiile tehnice aferente 
obiectivelor din zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană sau pot afecta 
siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian României – RACR – AVZ ediția 2/ 2020, 
aprobată prin OMTIC nr. 893/2020,  

Autoritatea Aeronautică Civilă Română emite prezentul 
 

AVIZ FAVORABIL  
 

pentru documentația PUZ şi RLU, construire zone rezidenţiale pentru locuinţe, pe 
terenul situat în localitatea Arad, str. Poetului, nr.119/121, județul Arad. Amplasamentul este 
situat în Zona II de servitute aeronautică civilă, la 3936,5 m nord față de axa pistei 09 - 27 a 
Aeroportului Arad și la 947,0 m est de pragul 27 al pistei, iar cota absolută față de nivelul 
Mării Negre a terenului este de 107,88 m. 

Amplasamentul obiectivului este definit de următoarele coordonate geografice: 
46°12’37,25” latitudine N; 21°17’22,27” longitudine E. 

 
  Avizul este condiționat de: 
 

1. Respectarea amplasamentelor și a datelor  precizate în documentația transmisă spre 
avizare; 

2. Prezentul aviz este emis ca urmare a analizei de specialitate din punct de vedere 
aeronautic, are caracter exclusiv tehnic și are la bază Certificatul de Urbanism nr. 199 din 
07.01.2021; 

3. Respectarea înălţimii maxime a obiectivelor de 12,00 m, respectiv cota absolută maximă 
de 119,88 m (107,88 m cota absolută față de nivelul Mării Negre a terenului natural + 
12,00 m înălțimea maximă a construcției); 

4. Furnizarea la faza DTAC de coordonate geografice în sistemul WGS-84, precum și a cotei 
terenului în sistem Marea Neagră 75 determinate numai de specialiști autorizați în 
domeniul geodeziei care fac dovada dreptului de semnătură conform legislației aplicabile; 

5. Organizarea de șantier / macaralele nu fac obiectul prezentului aviz. Pentru acestea se 
va solicita avizul AACR ulterior; 

mailto:dragos.necula@topoexim.ro
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6. Utilizarea pentru încălzire a unor instalații și echipamente care să nu producă perdele de 
fum rezultate prin arderea combustibililor; 

7. Iluminatul exterior din cadrul lotului să nu prezinte fascicule de lumină orientate în sus; 
8. Este interzisă desfășurarea, pe terenul sus menționat, a  unor activități care pot afecta 

traficul aerian din zonă - lansări de artificii, lampioane, baloane, etc.; 
9. Se va elimina orice sursă de atragere a păsărilor, iar depozitarea resturilor menajere se 

va face în recipiente acoperite; 
10. Prezentul aviz nu poate servi la obţinerea Autorizaţiei de Construire; 
11. Obligația beneficiarului de a înștiința viitorii proprietari / chiriași / locatari cu privire la 

respectarea prevederilor cuprinse în prezentul aviz; 
12. Beneficiarul și proiectantul / elaboratorul documentației tehnice răspund pentru 

corectitudinea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația 
transmisă spre avizare; 

13. Prezentul aviz are valabilitatea de un an de la data emiterii. 
 

         Încălcarea oricărei condiții de mai sus afectează interesul public al siguranței navigației 
aeriene și atrage de la sine anularea avizului și responsabilitatea juridică și materială a 
beneficiarului construcțiilor, în conformitate cu prevederile Codului Aerian.  

 
         Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Aeroportul Arad și R.A. ROMATSA sunt 

exonerate de orice răspundere pentru disconfortul produs de traficul aerian din zonă 
și de activitățile desfășurate de Aeroportul Arad. 
 
 
 
 DIRECTOR GENERAL  

   

 Nicolae STOICA 
(e-signed) 
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E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
  , nr. , , Strada Pestalozzi 3-5 TIMISOARA TIMIS

Telefon/fax:  / 0256929 0372876276

Nr.  din 08656725 03/09/2021

Catre

, domiciliul/sediul in judetul  , municipiul/ orasul/ sectorul/NICOLAE AURELIAN OPREAN  CLUJ
comuna/ satul  ,   , nr.  , bl.  , sc.  , et.  , ap.  . CLUJ-NAPOCA Strada Dunarii  139      -          -          -          -    

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr.   / , pentru obiectivul 08656725 13/08/2021
intocmire - PUZ si R.L.U aferent in ved.cons.unei zone rezidentiale pt loc. si functiuuni comp.

 cu destinatia CF-355410 intocmire - PUZ si R.L.U aferent in ved.cons.unei zone rezidentiale pt loc. si
 situat in judetul , municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector , functiuuni comp. CF-355410 ARAD ARAD

  , nr.  , bl.  , et.  , ap.  , CF , nr. cad. .Strada Poetului 119--121     -         -         -         -         -    

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL
 / Nr. 08656725 03/09/2021

Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii
energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si nr. 25/2016, a
prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE
007/08/00.*
AVIZ FAVORABIL VALABIL NUMAI pentru faza PUZ CU RESPECTAREA
URMATOARELOR CONDITII: A. PENTRU OBTINEREA AVIZULUI IN FAZA DTAC, SE
VA CERE UN NOU AVIZ DE AMPLASAMENT; B. Se vor respecta: ord. 239/2019, PE 101A/85,
NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 si PE 106/2003 in ceea ce priveste coexistenta PT, LEA si LES cu
cladiri, drumuri, imprejmuiri, utilitati (gaz, apa, canalizare, etc.), propuse a se construi; C.
Pentru obtinerea AVIZULUI DE AMPLASAMENT in faza DTAC, se va anexa Hotararea de
aprobare in faza PUZ, plan de situatie VIZAT faza PUZ si copie dupa Avizul de amplasament,
faza PUZ; D. Distanta minima admisibila de apropiere, masurata in plan orizontal, intre cel mai
apropiat element al cladirii (cat. C, D, E): balcon, fereastra (DESCHISA), terasa propusa a se
construi si conductorul LEA 0,4 kV existenta echipata cu conductor neizolat, va fi de 1m cf. PE
106/2003; E. Dist. min. de apropiere mas. pe oriz. intre axul LEA 0,4 kV ex. si cel mai apropiat
element al constructiei cu pericol de incendiu, va fi de 1,5 ori inaltimea deasupra solului a celui
mai inalt stalp din zona de apropiere, cf. PE 106/2003; F. Distanta minima de apropiere masurata
pe verticala intre partea superioara a imprejmuirii propuse a se construi (ingradiri metalice,
spaliere) si conductorul inferior al LEA 0,4 kV echipata cu conductor neizolat la sageata maxima,
va fi de 1,5 m cf. PE 106/2003; G. Distanta masurata pe verticala in zona de acces, intre
conductorul inferior al LEA 0,4 kV si partea carosabila sa fie de minim 6m cf. PE 106/2003; H.
Distanta masurata pe orizontala intre peretele conductei subterane de apa, canalizare si fundatia
celui mai apropiat stalp LEA 0,4 kV sau orice element al prizei de pamant (APROPIERE,
TRAVERSARE) sa fie de minim 2m (PE 106/2003). I. Distanta minima masurata pe orizontala
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(TRAVERSARE) intre armaturile metalice supraterane ale conductei de apa subterana, robinete,
refulatoare, vane, etc. si fundatia stalpului LEA 0,4 kV va fi egala cu inaltimea stalpului (PE
106/2003); J. Distanta minima masurata pe orizontala (APROPIERE) intre armaturile metalice
supraterane ale conductei de apa subterana, robinete, refulatoare, vane, etc. si axul LEA 0,4 kV
va fi egala cu inaltimea stalpului (PE 106/2003); K. In zonele aflate sub LEA plus 10 m de o parte
si de alta fata de fazele extreme nu se admit instalatii supraterane pe conducte (hidranti,
dispozitive antisoc, vane, supape de dezaerisire, gura de vizitare etc.)cf. Ordinul ANRE nr.
239/2019; L. Distanta minima masurata pe orizontala (TRAVERSARE, APROPIERE) intre
peretele conductei subterane de distributie gaz propusa a se construi si fundatia celui mai
apropiat stalp al LEA 0,4 kV existenta sau orice element al prizei de pamant, va fi de 5m, cf. PE
106/2003; M. La APROPIERE distanta minima masurata pe orizontala intre armaturile metalice
supraterane ale conductei subterana de distributie gaz (robinete, refulatoare, vane, etc.) si axul
LEA 0,4 kV existenta sa fie mai mare decat inaltimea stalpului, cf. PE 106/2003; N. La
TRAVERSARE distanta minima masurata pe orizontala intre armaturile metalice (legate la
pamant) supraterane ale conductei subterana de distributie gaz (robinete, refulatoare, vane, etc.)
si fundatia stalpului LEA 0,4 kV existenta, sa fie mai mare decat inaltimea stalpului, cf. PE
106/2003;
Traseele retelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de
solicitant (executant). Zona MT/JT  asigura asistenta tehnica suplimentara Arad Municipal NU ESTE

**CAZUL IN FAZA PUZ;
Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta
tehnica suplimentara din partea Zonei MT/JT  cu respectarea normelor de protectiaArad Municipal
muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecintele pentru orice
deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie
electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau
de alta natura **NU ESTE CAZUL IN FAZA PUZ;
Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamânt prevazut din sapaturi, echipamente,
etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajle vor respecta distantele minime prescrise fata de
elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia
lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate
avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate
consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de
nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror
accidente tehnice si de munca.

 Pentru alimentarea cu energieAvizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.
electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea
aprobata initial), veti solicita la operatorul de distributie  aviz tehnic deE-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
racordare**

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie

*** Noul obiectiv poate fi racordat la reteaua existenta

Posibilitatile de racordare pentru puterea specificata in cererea de aviz de amplasament fiind prin: ,-
aceasta solutie este insa orientativa, urmand ca solutia exacta se se stabileasca in cadrul Fisei de solutie
sau a Studiului de Solutie, dupa depunerea la Operator a cererii de racordare.
Racordarea la reteaua electrica de interes public presupune urmatoarele etape:

DA  NU ☑ ☐
DA  NU ☐ ☑
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depunerea de catre viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru
obtinerea avizului tehnic de racordare;
stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica si emiterea de catre operatorul de retea a avizului
tehnic de racordare, sub forma de oferta de racordare; tarifele pentru emitere aviz tehnic de
racordare conform Ordinului ANRE nr. 114/2014, si pentru tarifele de racordare conform Ordinului
ANRE nr. 11/2014, Ordinului ANRE nr. 87/2014 si Ordinului ANRE nr. 141/2014.
incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator in termenul de valabilitate
al ATR;
incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si un executant, realizarea lucrarilor de
racordare la reteaua electrica si punerea in functiune a instalatiei de racordare;
punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru
toate categoriile de utilizatori;
emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare;
punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;

In vederea racordarii la reteaua electrica de distributie, solicitantul trebuie sa prezinte dosarul instalatiei de
utilizare

In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin E-DISTRIBUTIE
, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelorBANAT S.A.

instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti
detinatori de instalatii, dupa caz).
Prezentul avizul este valabil pe perioada valabilitatii Certificatului de Urbanism nr.  / 199

, respectiv pana la data de .01/02/2021 01/02/2023
Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
Se anexeaza  planuri de situatie vizate de Zona MT/JT 2 Arad Municipal.
Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Responsabil E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
Ing Sef ZONA MT/JT Arad
Stanca Gabriela Maria

Verificat
Bora Gabriel

Intocmit
Huruba Petrica
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Ca urmare a prelungirii valabilitatii Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de
amplasament pana la ...........................................

 _____________________Responsabil

* pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "“"Nu este cazul" / pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime
de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) exitente in zona, in conformitate cu
prescriptiile energetice in vigoare.
** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"
*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei, se specifica tipul de bransament propus si intaririle de retea (daca este cazul)
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