Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat
in scopul declarat pentru : itttoctrllREA
DE
AUToRIZARE
PENTRU
EXTINDERE
P99qMENTATIEI

nrfrn

ELECTRtCf,nf ntANA

LEA 0,4 KV in satul Drdgugeni, Strada Dobrihat, cu respectarea
prevederilor HG nr.
49AnA11 , privind complecierea RGU aprobat prin
HG nr. SZSif
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'T* certificatul

cle urbanism nu {ine loc de autorizafie de construc{ie/
desti*{are gi nu
confer[ dreptul de a executa lucrrri de construc{ii.

OBLIGATII ALE TTTULARULUI CERTIFICATULUI
DE URBANISM: '_
In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii
lucrarilor de constructii - de
oonstruire/de desfiintare - solicitantul se va adresa
aubritatii competente- penffu protectia
4.

mediului:

(autoritatea competenta pentru protectia
m;;r;:
(Denumirea si
'"ur,i;
aclresa acesteia se personali zeaza prin ;;;;;;
autoritatii administratiei publice emitente.)

ln aplicarea l)irectivei consiliului 85'/337lc[E (Direcriva
EIA) privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice si private asupra mediului,
modificata prin Direcriva consiliului
97/ll/CE si prin Directiva Clonsiliului si Parlamentului
European zoo:l:slce privind
participarea publicului la elaborareB anumitor pJanuri
si piogrr*. in legarura cu mediul si
modificare&, cu qriylre la participarea publicului si accesul
la iustitie, a Directivei g5/332/CEE si
a Directivei g6/61/cE, piin **rtificatul de urbanisrn se
comunica solicitantului obligatia de a
contacta autoritatea teribriala de rnediu pentru ca
aceasta sa ana lizeze si sa decida,
dupa caz,
incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private
in lista proiectelor supuse evaluarii
impactului asupra mediului.
In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 851337/CEE,
de mqdiu se desfasoara .dupa emiterea certificatului d;"procedura de emirere a acordului
urbanism, anterior depunerii
docunrentatiei pentru autbrizareu ,*r"utarii lucrarilor
de construetii la autoritatea administratiei
publice competente.
In vederea satisfacerii cerintelor cu privire Ia procedura
de emitere a acordului de rnediu,
autoritatea competenta pentru protectia mediului
stabileste mecanismul asigurarii
publice' centralizarii op-tiunilor publicului
si al formularii unui funct de veelerJoficial ",rnsulturii
cu privire
la realizarea investitiei in acord cu rezultatere consurtarii
publice.
In aceste conditii: +T*

|-

certificat

de urbanism,.tirutarul
?:o:t::r::prezentutui
au]oriratea comperenta penrru

are obtigatia ae
prorecria rnediutuiin vederea
a invesritiei si stabiririi necesiratii evatuarii efectsror
l::::::1',lnftiale
I
acestc:a
mediului. [n urma evaluarii initiale a investiriei se va emite
I
Tu.plu
I
actul administrativ al autoritatii cornpetente penrru protectia
rnediului.
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In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia
stabileste neccsitatei evaruarii efecrelor investitieiasupra
solicitantul are obligatia de a notifica acest fapr

mediului

I

*rai"r-il | '
autoritarii i'
administratiei publice competente cu privire la mentinerea
cererii pentru
'
auforizarea executarii lucrarilor de constructii.
|
conlpetente.
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