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CAIET DE SARCINI 

• Denumirea investiţiei : 

Documentaţie tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru "Parc Regional de 

Agrement Turistic şi Sportiv Cornişa, municipiul Botoşani". 

• Denumirea autorităţii contractante: Pr imăria Municipiului Botoşani 

Cod fiscal: <33.72.882 >, Adresa: Str. Poştei nr. 2, Cod 710356, Numărul de telefon, <0231/511712 >, fax, 

<0231/531595>, e-mail: <primariabt@ yahoo.com>, 

« Situaţia actuală: 

Pe amplasamentu l vizat se află în execuţ ie Parcul regional de agrement Cornişa care pentru 

funcţ ionare are prevăzute lucrări de canal izare menajeră, canal izare pluvială şi şanţur i / drenuri pentru 

canal izarea apei din precipitaţii. 

Se solicită: obţ inerea avizului de gospodăr i re a apelor şi a autorizaţiei de gospodăr i re a apelor în baza: 

Ordinului nr. 799 din 6 februarie 2012 privind aprobarea Normativului de conţ inut al documentaţi i lor tehnice 

de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autor izaţ iei de gospodărire a apelor 

Va întocmi şi va prezenta orice soluţii, avize, documente, etc. solicitate de Administraţ ia Naţională "Apele 

Române" - Administraţ ia Bazinala de Apa Prut-Barlad - Sistemul de Gospodăr i rea Apelor Botoşani, 

inclusiv va susţine proiectul la foruri le deciz ionale ale opertatorului. ( CTE, Servic iu tehnic, Consiliu de 

administraţ ie ). 

Investitorul va pune la dispoziţie Planurile de situaţie cu traseele canalizărilor şi a celorlalte obiecte de pe 

amplasament. 

Documentaţ ia va trebui să respecte Acte le normat ive adoptate la nivelul Uniuni i Europene în domeniul 

proiectării. 

ŞEF SERVICIU INVESTIŢII, 

Florin Mîţu 
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