
Anexa nr.1
Pregedintele raionului $tefanVodI,
(muni cipiului/oragului/comunei/satului)

Maxim Vasile
(nume, prenume)

CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU PROIECTARE

Nr.01 din 26 aprilie 2021

ca urmare a cererii adresate de cdtre Agenfia ,,Apele Moldoveirr sA in
persoana Directorului Andrei Antonevici,
cu sediul mun' Chi$indu, str.Gheorghe Tudor, nr.5 et.5, Republica Moldova, MD-202g,
telefon de contact 022280700,
inregistratd cu nr.288/0211-13 din 0l aprilie 2021
inbaza prevederilor Legii nr.16312010 privind autoizareaexecutdrii lucrdrilor de construcfie, se

CERTIFICA:

Urmdtoarele cerinle, stabilite prin Planul de Amenajare a Teritoriului raionului, aprobat prin decizia
consiliului raional nr.4l1l din 03 noiembrie 2016, pentru elaborarea documentatrili ae pioiect
pentru: Reconstruc(ia digului de protecfie anti viituri )

situaet in raionul $tefan VodI, sectror extravilan, satul: Risciiefi, purcari, Ol[nqti,
Crocmaz, Tudora riul Nistru.

I'REGIM JURIDIC: Sectorele solicitate sunt situate in extravilanul localitafllor. Solicitantul
opereazd, in baza:Scrisorii nr.1915-1296 din 04.08.2020 alMinisterului Afacerilor Interne al
Republicii Moldova; Avizele eliberate de cdtre primarii localitalilor pe ale cdror teritorii se vor
desfdgura activitdlile preconizate; Certificatul de inregistrare a persoanei juridice.

2' REGIM ECONOMIC: Folosinfa actuald- dig de protecfie a riului Nistru, proprietate
publicd' Prczintd, interes public-intreprinderea acliunilor de rigoare in vederea sporirii mdsurilor
de proteclie qi inldturdrii riscurilor de inundalie a terenurilor gi gospoddriilor din localitate.

3'REGIM TEHNTC: Terenul in prezent nu este echipat cu relele tehnico- edilitare. Racordarea
la relelele tehnico-edilitare necesre se va efectuatd ii baza avizelor serviciilor respective.

4.RE GIM ARI{ITECTURAL-URBANISTIC :
Destinalia terenului- dig de proteclie contra inundaliilor de pe riul Nistru.
Se solicitd elaborarea documentaliei de proiect la "Reconstrucfia digului de proteclie anti
viiturS. Certificatul de urbanism pentru proiectare este necesar pentru proieciarea urmdtoarelor

ie: "Reconstructia aie,ti_purcari,, ,,,Reconstruclia
e in s.Purcari-Oldne de proteclie in s.Oldnegti_
nstruc{ia digului de ra,,. Suprafata terenului este

Necesitatea prezentdrti gi aprobarii schifei de proiect- de prezentatspre aprobare planul general.
La elaboratea lucririlor de proiectare se va line cont'de uit.l. normativein vigoare.
Pentru lucrari de flnisare a construcliei vor fi utllizate materiale certificate gi alenajarea
teritoriului adiacent. Documentalia de proiectvafi elaborata de personae flzicesau juridice,
autorizate in modul stabilit cu respectarea actelor normative in visoare.



Prezentul certificat de urbanism nu permite executarea lucririlor de constructie.

Documenta{ia de proiect inbaza cireia se va solicita eliberarea autoriza(iei de construire
va fi inso{itI de urmitoarele avize qi studii stabilite prin lege:

l. certificatul de urbanism pentru proiectare ;
2. extrasul din documentalia de proiect, cuprinzAnd memoriul explicativ, planul general (plan de

situafie, plan trasare), solufiile cromatice, proiectul de organizare a exetutdrii iucrdrilor de
consffuclle.
raportul unic de verificare a documentafiei de proiect pentru construcfie;
contractul privind supravegherea de autor, semnat de cdtre solicitant (beneficiar) gi proiectant;

Secretar

/lVI.Rosca/

Achitatd suma de lei. Chitanga nr. din 2021

Prezentul certificat a fost transmis solicitantului (beneficiarului) la data d,e

3.

4.

5.

VALABILITATEA PRELUNGITA CU LTINI

Primar I Secretar I

L.$. Arhitect-sef /

Data

/ V.Maxim/


