ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării unui drept de uz şi servitute În favoarea S.C DELGAZ Grid S.A.
pentru suprafata de 1,00 mp str Mihail Kogălniceanu nr, 44
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULill BOTOŞANI,
analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind acordarea unui drept de
servitute în favoarea S.C. DELGAZ Grid S.A. pentru suprafaţa de 1,00 mp din str. M.
Kogălniceanu nr, 44,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al
comisiei de specialitate a Consiliului local,
în conformitate cu prevederile art 36 al (2) lit c şi al. (5), lit b şi art 123 din Legea
administratiei publice locale nr.2 I5/200 I republicată, ale art.l2 alin (2) lit.c şi e, art.l4 alin (1) lit a,c,d
şi alin (3) lit. a si b din Legea nr.123/20 12 privind Energia electrică,
în temeiul art. 45 alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr.21512001, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 123 din 23 februarie 2007, cu modificările şi completări le
şi completări le ulterioare,
uz

şi

HOT ARAŞTE:
Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui drept de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ Grid
S.A. C.R. Botoşani pentru suprafaţa de 1,00 mp situat în str. Mihail Kogălniceanu nr. 44, identificată
în planşa anexă la prezenta hotărâre, în vederea amplasării unui stâlp specific reţelei electrice aeriene
actuale.
(2) Suprafaţa de 1,00 mp va intra în gestiunea S.C. DELGAZ Grid S.A.-CR Botoşani, atât pe
perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi pentru asigurarea funcţionării normale a tronsonului de reţea
electrică nou construită, pentru întreaga durată de viaţă a acesteia.
Art. 2 Primarul Municipiului
prevederile prezentei hotărâri .
de şedinţă,
Consilier, Iulian Blaga

Preşedinte

Botoşani,

Nr.

31 mai 2017

Botoşani,

prin serviciile de specialitate va duce la indeplinire

Contrasemnează,

Secretar,
Oana Gina Ciomaga Georgescu
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REV:

Serviciul Patrimoniu
Nr 383 dinj~.""-:2017
Avizat,
Viceprimar
Marian Murariu

JllkRAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre supune atenţiei Consiliului Local al municipiului Botoşani, aprobarea
acordării unui drept de uz şi servitute În favoarea S.c. DELGAZ Grid S.A .pcntru suprafaţa de
1,00 mp teren situat În str Mihail Kogălniceanu nr. 44 .
Acest drept de uz si servitute este necesar În vederea amplasării unui stâlp din beton necesar
realizării lucrării de deviere a reţelei electrice aeriene de joasă tensiune din str Mihail
Kogălniceanu nr.44 . Lucrarea se poate realiza numai prin devierea reţelei electrice aeriene de
joasă tensiune, prin amplasarea unui stâlp electric pe trotuarul străzii, stâlp care deviind traseul
conductoarelor reţelei electrice actuale , va asigura respectarea normelor energetice mai sus
menţionate, permiţând continuarea construcţiei imobilului de la adresa sus precizată.
Având În vedere că sunt îndeplinite
proiectului în forma prezentată.

Şef

Birou Cad astru,

Dorin

PoI"bi:!!

Consilier juridic,

~l

condiţiile

legale incidente În materie, propunem aprobarea

Serviciul patrimonţ; AA
Gabriela Artimon/ ~~V\

'

S. C. ELPROEX S.A.
BOTOŞANI, str. PACEANr. 37, codpoştal710013
J 07/1206/1994; cui. 6798220 Capital social: 100.080 RON
Tel:023l 530313; Fax: 0231 585494; e-mail: elproexbt@yahoo.com
Atestat ANRE Nr. 11200121.07.2015

ee x

NrJS9 din 04.05.2017

Către,

CONSILIUL Municipal

BOTOŞANI

In vederea devierii retelei electrice aeriene de joasa tensiune din strada Mihail Kogalniceanu, nr. 44,
retea electrica ce afecteaza constructia unei locuinte a familiei Stirbu M., (nerespectand normele de
coexistenta) s-a obtinut Certificatul de urbanism ill.255/l4.04.20l7 pentru amplasarea pe trotuarul str. M.
Kogalniceanu, in dreptul nr. 44 a unui stalp din beton necesar realizarii lucrarii de deviere a retelei
electrice., conform planului de situaţie nr. 2 ataşat.
Pentru executarea lucrarii, vă rugăm ca, în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a Energiei
Electrice si a gazelor naturale, art. 12 alin. (2) lit. c
acordaţi

prin

Hotărâre

DELGAZ grid S.A. a

a Consiliului Municipal
suprafeţei

de 1 m 2

şi

e, art. 14 alin. (1) lit. a.c.d

Botoşani

ocupată

normale a tronsonului de

, a dreptului de uz

alin. (3) lit a, b,

şi

reţea electrică

nou

execuţie

a

construită,

lucrărilor,

cât

şi

pentru întreaga

să

servitute pentru

de stâlpul nou proiectat pe trotuarul

Kogâlniceanu, pe domeniul public, atât pentru perioada de
funcţionării

şi

străzii

Mihail

pentru asigurarea
durată

de

viaţa

a

acesteia.
Menţionăm că
construcţia,

stâlpul

pe trotuar.

urmează să

Anexăm

se monteze lânga gardul ce

curtea în care se

planul de încadrare în zona şi pl. nr. 2 , cu amplasamentul

aeriene de joasă tensiune in cauză.
Vă mulţumim

delimitează

pentru sprijin !

~\

reţelei

execută

electrice

,.'

S.C. ELPROEX SA
BOTOŞANI

Lucrarea nr. 2/2017
Faza: P.A.C.

" Devierea reţelei electrice aeriene de joasă tensiune din strada
Mihail Kogâlniceanu, nr. 44 din Municipiul Botoşani, judeţul

Exemplar
nr.: 1

I

Botoşani"

I

MEMORIU TEHNIC
1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea

investiţiei: "

Devierea

reţelei

electrice aeriene de joasă tensiune din

strada Mihail Kogâlniceanu DT. 44 din Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani ";
1.2. Amplasamentul: str. Mihail Kogâlniceanu, DT. 44, Municipiul
Botoşani,

Botoşani, judeţul

conf. pl. DT.I si DT.2;

1.3. Ordonatorul principal de credite: Stirbu Marcela.;
1.4. Autoritatea

contractantă: S.C.

DELGAZ Grid S.A;

1.5. Beneficiarul investiţiei: Ştirbu Marce1a;
1.6. Elaborator: S.C. ELPROEX SA Botoşani - Strada PACEA, DT 37; O:ţ.~) {':J.2830
2. DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII
2.1. Clima şi fenomenele naturale specifice zonei
Din punct de vedere al indicelui cronokeraunic

instalaţiile

electrice analizate sunt

instalaţiile

electrice sunt situate în

amplasate în zona D ( < 70 ore/an ).
Din punct de vedere al

condiţiilor

meteorologice,

zona C - conform STAS 10101/20-90, zona C conform STAS 10101/21-92.
Din punct de vedere al terenului, zona se

încadrează

în grupa B, cu masa

specifică de

1,6-1,8 tim 3, rezistivitatea solului 40-150 Ohmi x m, presiunea admisibilă a terenului 1-2

kg/m 2 , nivelul maxim al apelor freatice este aprox. - 8 m.
Adâncimea de

îngheţ

a solului din zona în care vor fi amplasate

reţelele

electrice

proiectate este de pana la 110 cm.
Construcţia

clasa de

importanţă

se

încadrează

în categoria de

III după P100/90 şi

după

importanţă

C

(normală)

conform HG 766/97,

STAS 10100/0-75.

2.2. Geologie şi seismicitate
Din punct de vedere macroseismic
seismică

E cu T c = 0,7 sec.

reţeaua analizată

se

află

în zona de intensitate

Lucrarea DT. 2/2017
Faza: P.A.C.

" Devierea reţelei electrice aeriene de joasA tensiune din strada
Mihail Kogâlniceanu, nr, 44 din Municipiul Botoşani, judeţul
Botosani ..

3. DESCRIEREA LUCRARILOR
La adresa strada M. Kogâlniceanu, nr. 44 din municipiul
construit un imobil la o

distanţă

mai

mică

Botoşani,

familia

Ştirbu şi-a

decât permit normele energetice specifice, astfel

incât i-au fost oprite lucrările.
Pentru realizarea
electrice aeriene de

integrală

joasă

a

construcţiei menţionate,

devierea

străzii,

stâlp care, deviind traseul conductoarelor

electrice actuale, va asigura respectarea normelor energetice mai sus

permiţand

reţelei

tensiune ( prmii 2 stalpi ai plecarii 3 din PTCZ 1321), prin

amplasarea unui stâlp electric pe trotuarul
reţelei

necesară

este

menţionate,

continuarea construcţiei imobilului de la adresa mai sus precizată.

4. DATE ŞI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂINVESTIŢIAPROIECTATĂ
Amplasamentul stâlpului proiectat îl constituie trotuarul

străzii

Mihail Kogâlniceanu,

conf. pl. nr. 2 ce insoteste prezenta documentatie.
- înălţimea instalaţiilor:
a. stâlpii de joasă tensiune au înălţimea de cea 8 m deasupra solului;
b. conductorii au înălţimea deasupra solului de cea, 6 m;
c.

distanţa

medie dintre stâlpi pana la 40 m.

întocmit,
ing.

tfY

Verificat,
mg,

F.6.
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ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI

,·1

În scopul: DEVIEREA REŢELEI ELECTRICE AERIERE J.T. din str. Mihoil Kogălniceanu nr. 44
Ca urmare cererii adresate de oi OELGAZ GRIO SA prin SC ELPROEX SA BOTOŞANI cu
..... sectorul
cod postal
Mureş, municipiul/orasul/comuna Tg. Mureşi, satul
b-dul PariduriiOr nr 42 bT.
, se .. et .. ap "" tE,lefonJmx
.
. ". e-mail,;
.
la nr. 8062 din 31.03. 2017,

2)

J~~~t~1

domiciliul in
"
strada
, inregistrata

pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul Botosani, municipiul Botosani, cod postal
Str. Mihail Kogiiln/ceanu nr. 44, bl..
sc
et...
ap
sau identificat prin 3) plan de situaţie

)

.

.............•...•..........................•......................•.•...........•.........................•...........••.............................•.... ,

in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 19/1997, faza PUG/PY;YP' '9, aprobata cu hotararea
Consiliului local Botosani nr. 180/25.11.1999, 376/21.12.2015

cu

in conformitate cu prevederile Legii nr. 5011991, privind autorizarea executariî lucrarilor de constructii,
modificările şi complelările uttenoare

republicată,

SE CERTIFICĂ:
1. Regimul juridic - intravilan
Imobil proprietatea (teren) - pentru deviere
municipiului Botoşani

reţea aeriană

de energie

electrică -

domeniul public

şi

privat al

(constructii) -

in administrarea

(teren) - Consiliul Local

.

Botoşani

pentru deviere

reţea aeriană

de energie

electrică

)
( constructii)

dobandil prin;

..

.

Regim special impus terenului: UTR nr 40

2. Regimul economic
•
•

Folosinta actuala --circulatie pietonala şi carosabilă
Destinatia stabilita prin documentatiile de urbanism aprobate - UTR nr.40.
LMul -subzonă exclusiv rezidenţială cu cladiri [locuinţe şi funcţiuni complementare) de tip urban, inaltime pana la
10,00 m
Reglementari fiscale specifice - zonă de impozitare "B~
- se va achita taxa de spargere şi refacere teren afectat

~.6

pag.2

3. Regimul tehnic:
•

Procent ocupa-o teren

- existent .

•

Coeficient CE uuhzr.rc teren

- existent

propus

•

Suprafata parcela construibila

- minÎn,

maxim .

."" ;-'ropus

.

c.(~;:mcime

.

.. maxim.

•

Aliniament parcela:

-

•

Alinierea constructiilor:

• stradal

~!r8dal

-existern

ia1(;[.",
pOSlt::!'!( r .

•

Caracteristici volumetrica:

•

Orientarea cladirii fata de punctele cardinale:

-

Accese:

•

- carosabile
- pietonale
- parcaje
,

00.................

.

o

••••••••••••••••••••••••••••••

.
.

0

.
.
··

Echiparea eu util~ati: zona dispuneJ A" dis~"Ae de retele de uIilitati:
•
•
•
•

alimentare cu apa
c ana Lâ z a r-e
telefonie
salubritate

•
•
•
•

energie electrica
energie termica
gaze naturale
transport urban

•

televiziune prin cablu

"'1

;:'!.

". ..
!"'J

. ~;" ..

-

•
•

Sistem oonstructiv si materiale de construdie permise- durabile

Finisaje exterioare recomandate

.

Lucrari de interes public

.

Conditii: - Se va reface trotuarul afectat
pentru lucrările care afectează domeniul public şi privat al Consiliului Local se va obţine avizul de
spargere şi ocupare loc public,
planul de incadrare În zonă se va intocmi obligatoriu pe suportul topografic pus la dispoziţie de
Prlrnăna municipiului Botoşani (scara 1:.l::OOO),

Prezentul Certificat de urbanism poate fi uti1izatlA~ ~eale fi "ijlizat in scopul declarat 4) pentruflntrucat:
DEVIEREA REŢELEI ELECTRICE AERIERE J.T. din str. Mihail Kogălniceanu nr. 44
intocmire documentatie in vederea obtinerii autorizatie; de construire
Anexa la certificatul de urbanism: suport topografic pentru plan de incadrare in zonă RT se. 1/2000, plan de
nr 2)

s~atie( planşa

••••••••••••••••••••••

_

•••

__

•• 0

••••••••••••••••••••••••••••••

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

F.6
pag.3

4.

OBLIGAŢII

ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În Scopul elaborarii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii - de construire/de desfiinţare
- solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protectia mediului:
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BOTOŞANI, B-DUL

MIHAI EMINESCU nr.44

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 2003135/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 85J337/CEE şi a
Directivei 96J61 JCE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea
teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, incadrarea/neincadrarea proiectului
investiţiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.
În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337JCEE, procedura de emitere a acordului de mediu se
desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii oocumentauet pentru aulorizarea executării
lucrărilor de construcţîi la autoritatea administratiei publice competente.
itr-vER1enr.r-sattsfacel"H cel1n1eior -crr-privire---rn---proce-dura-- de emitere a acordulul de mediu, autoritatea
competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centratizărf opţiunilor
publicului şi fonnulării unuÎ punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei În acord Cu rezultatele consultării
publice.
In aceste conditii:

)

Dup~ primdrea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se
prezenta la autoritatea competent~ pentru protecţia mediului 1n vederea evaluării
iniţiale a investiţiei şi stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului şi/sau a procedurii d€ evaluare adecvată.
în urma evaluării iniţiale a notificării privind int€nţia de r€ a lizare a poiectului se
va emite punctul de vedere al autorităţii compet€ n te pentru protecţia mediului.

în situaţia în care autoritat€ a carnpet€ntă pentru protecţia mediului stabileşte
efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi/sau a €valuării adecvate,
solicitantul are obligaţia de a notifica ac€ s t fapt autorităţii administraţiei publice
competente cu privire la menţiner€a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor
de construcţii.
în 5ituaţia in care, dup~ ernit€ r ea certificatului de urbanism ori pe parcur5ul
procedurii de evaluare a impactului a5upra mediului, solicitantul renunţ~ la
int€nţia de realizar€
a investiţiei~ acesta are obligaţia de a notifica acest fapt
autorităţii administraţiei publice competente.

derul~rii

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE
URMATOARELE DOCUMENTE:
a) certificatul de urbanism;

)

b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral
actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de infonnare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel
(copie legalizală);
e) documentalia tehnică - D.T., după caz:

•

o

D.T.A.C.

o

D.T.O.E

D.T.A.D.

d) avizele şi acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize şi acorduri privind utililălile umane şi infrastructura (copie): .

•
•

alimentare cu ap ă
canalizare

•

al imenta re
electric';
alimentare

•

t€rmică

•

gaze naturale

AJ.te avi.ze/acorduri

•

't e Le Eon Lz a.r e

O

aviz C.T.A.T.U. [Comisia Tehnică
Amenajare a Teri.toriului şi
Urbanism)
Aviz comisia de Sist.ematizare a
de

cu

energie

O

salubritate

O

cu

energie

O

transport urban

O

Circulaţiei

s.e
pa~.4

d.2. Avize si <icar-duri privind:

:J

s anatatea populatiei

d.3. aviz e/acorr'uri specifice ale acmir.::::tr;:ţ,iEi f",Uiu, o.ot-s!e si/s au ale serviciilor descentralizate ale acestora

(copie)

o

Inspectoratul

Judeţean in Construcţii

~

Min.sterut Cuiturii Si Patrimoniului Naţional

.:.J

i/llf,;;:;luul Ap:lrarii Nationale - Statul Major General

Botoşani

o

Ministerul
Turismului

o

Mjn;~1('r·.·i f_r'

O

POll\';" .:"',-111(;,:

o

Acord proprietar
Acord notarial proprietari spatii direct
invecinate Cu spatiul supus schimbarii

o
O

Autorizatie de desfiintare
Declaratie notariala pentru asumare răspundere construire pe
teren situat în afara limitei de stabilitate

o

Decizia Comitetului Executiv al Asociatiei
de proprietari

O

Raport de expertiza tehnica intocmit de expert abilitat MLPAT

O
O

Aviz de functionare
Direcţia Sanitar Veterinară
Siguranţa Alimentelor

o
•

Aviz proiectant initial
Viza verificator atestat MLPAT pentru exigentele: le

O

C 'F,"

-:

d

~r,I,

"-"'1 .

c- -.

i

C""':"''''1

de Informatii

'-;~Ii :,,,::Olic.~IG i"-Jaţională Apele

şi

pentru

Romane -

Direcţia

Apelor laşi

)

dA. studii de specialitate (1 exemplar original)
o

Plan urtlanistic zonal si regulament aferent

O

Studiu geotehnic

o
•

Plan urbanistic de delaliu
Ridicare Topografică

o
O

Studiu de impad de mediu
Studiu de circulaţie

•

punctul de >edere/actul administrativ al

O

f) Dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecţilor din

autorilă\ii

competente pentru
Romănia

protecţia

mediului (copie);

(1 exempiar original).

g) Documentele de platâ ale următoarelor taxe (copie)
O taxă avra C.TA T.U.
13.0 lei
O taxă TIMBRU DE ARHITECTURĂ
(0,5 %" din valoarea lucrării C+M)
•
taxă AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE (1% din valoarea lucrării C+M)
O taxă AUTORIZAŢIE DE DESFIINŢARE (0,1 % din valoarea impozabilă a construcţiei)
O

)

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 121uni de la data emiterii.

PENTRU
MARI
.

PR.LM'(~V1IRIMAR.

ARHITECT SEF.
DAN SANDU

~~I~

~ ~'t'U)
~

".~

12 '1

... C>

'P

SECRETAR; ETI)\. .
IOAN APOSTU

INSP

R DE SPECIALITATE.

GONCIA~ ~ABRIELA DOINA

JT!~'

I

Achitat taxa de: 5 +
lei, conte
chitantei nr. 145825.6 din 31.03.2017.
Prezentul certificat
urbanism fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de
"Conform imputernicire dată p n Dispoziţia primarului nr. 1.331/06.07.2016

.

