






Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

65594
12
05

2021
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

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

Carte Funciară Nr. 329081 Arad

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad, Calea Radnei, Nr. 137, Jud. Arad
Nr.
Crt

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

A1 329081 Din acte: 720
Masurata: 731

Construcţii

Crt Nr cadastral
Nr. Adresa Observaţii / Referinţe

A1.1 329081-C1 Loc. Arad, Calea Radnei, Nr. 137, Jud.
Arad

S. construita la sol:79 mp;  CASA

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

65594 / 12/05/2021
Act Notarial  nr. 391, din 10/05/2021 emis de Scintee Costin;

B6 Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobandit prin Conventie,
cota actuala 4/10

A1, A1.1

1) CRISAN GHEORGHE, casatorit cu
2) CRISAN IOANA, bun comun

B7 Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobandit prin Conventie,
cota actuala 3/10

A1, A1.1

1) EGERĂU VALERIU, casatorit cu
2) EGERĂU ANCA-MANUELA, bun comun

B8 Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobandit prin Conventie,
cota actuala 3/10

A1, A1.1

1) OLARIU IOAN-ALIN, casatorit cu
2) OLARIU CRISTINA, bun comun

C. Partea III. SARCINI

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

65594 / 12/05/2021
Act Notarial  nr. 391, din 10/05/2021 emis de Scintee Costin;

C1
Intabulare,  drept  de  IPOTECA  LEGALA,  Valoare:81000  EURasupra
dreptului  de  proprietate  a  numitilor  EGERĂU  VALERIU,  casatorit  si
OLARIU  IOAN-ALIN,  casatorit

A1, A1.1

1) CRISAN GHEORGHE
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Carte Funciară Nr. 329081 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

329081 Din acte: 720
Masurata: 731

* 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 731 - LOT 1 -

Date referitoare la construcţii
Crt Număr Destinaţie

construcţie Supraf. (mp) Situaţie
juridică Observaţii / Referinţe

A1.1 329081-C1 constructii de
locuinte 79 Cu acte S. construita la sol:79 mp;  CASA

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

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 14.115
2 3 18.87
3 4 38.617
4 5 5.556
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Carte Funciară Nr. 329081 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

** 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)

5 6 4.05
6 7 9.274
7 8 8.342
8 9 3.827
9 10 5.29

10 1 7.241

Certific că prezentul extras corespunde  cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest
birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin
care  se  sting  drepturile  reale  precum  şi  pentru  dezbaterea  succesiunilor,  iar  informaţiile  prezentate  sunt
susceptibile  de  orice  modificare,  in  conditiile  legii.
S-a achitat tariful de 998 RON, -Chitanta externa nr.428923/10-05-2021 in suma de 998, pentru serviciul de
publicitate imobiliară cu codul nr. 232.

Data soluţionării,

Data eliberării,
 __/___/____

18-05-2021 IOANA BUCIUMAN
Asistent Registrator,

______________________
(parafa şi semnãtura)

Referent,

_____________________

______________________
(parafa şi semnãtura)
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Președintele Consiliului de 
Administrație                          
Manfred Paasch 

Directori Generali 

Ferenc Csulak (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  

VALERIU EGERAU 

 

 

  

AVIZ FAVORABIL 

 

 

213383156, 11/12/2021 

 

Stimate domnule/doamnă VALERIU EGERAU, 

Urmare a solicitării dumneavoastră 213373921 din 11/9/2021, privind 

emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea 

D__EMO_L_A_R_E_C_AS_A___EXIST__EN_T_A_SI__C_O_N_ST_

R_UI_R_E_L_OC_U_I_NT_E_C_O_L_EC_T_I_VE_C_U__SPAT__II

_C_O__MER__CI_A_LE_L_A__PAR__T_ER_  din localitatea ARAD , 

strada  Radnei, numarul 137 judeţ AR, 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. 

Delgaz Grid SA 

Departament Acces la Rețea Gaz 

Timișoara 

Independenței 26-28 

300207 Timișoara 

www.delgaz.ro 

Marius Bobic-Dragota 

 

T +40-745-399-425 

marius.bobic-dragota@delgaz-

grid.ro 

 

Abreviere: EATM 
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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 

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 

 



  

3 / 3 
DEGR P03-01-02-F-03, ed.2 

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, 

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  11/12/2022 (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     Marius Bobic-Dragota 

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 1950 / 2021
Întocmit astăzi, 20/07/2021, privind cererea 104010 din 17/06/2021
 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: EGERĂU VALERIU
2. Executant: OANCEA OANA-MĂDĂLINA
3. Denumirea lucrărilor recepționate: Plan topografic necesar intocmirii documentatiei de
autorizare a lucrarilor de demolare/construire
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 1950 au fost recepționate 1 propuneri:

Număr act Data act Tip act Emitent
5 17.06.2021 inscris sub semnatura privata Oancea Oana Madalina
4 17.06.2021 inscris sub semnatura privata Oancea Oana Madalina
1125 11.06.2021 act administrativ Primaria com.
Așa cum sunt atașate la cerere.

PLAN TOPOGRAFIC, NECESAR INTOCMIRII DOCUMENTATIEI DE AUTORIZARE: DEMOLARE CASA EXISTENTA SI
CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER
Imobilul este situat în intravilanul municipiului Arad, Calea Radnei, nr. 137, UAT Arad, Jud. Arad, identificat
prin nr. cadastral 329081 în suprafață măsurată de 731 mp, înscris în cartea funciară nr. 329081 Arad.
Proprietarul răspunde pentru cunoașterea, indicarea limitelor imobilului și conservarea acestora, precum și
pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care Ie deține cu privire
la imobil.
Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea
întocmirii documentației și corespondența acesteia cu realitatea din teren și cu actele doveditoare ale
dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar. Persoana autorizată este obligată să execute
masurătorile la teren.

*

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

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
HORIA-TOMA HARDUT

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1

Horia-
Toma 
Hardut

Semnat digital de Horia-Toma 
Hardut 
DN: c=RO, l=Arad, o=OFICIUL DE 
CADASTRU SI PUBLICITATE 
IMOBILIARA ARAD, ou=Serviciul 
cadastru, title=Consilier cadastru, 
cn=Horia-Toma Hardut, 
2.5.4.20=0742019314, 
serialNumber=HHT1, 
givenName=Horia-Toma, 
sn=Hardut, 2.5.4.97=9700563 
Data: 2021.07.20 14:16:28 +03'00'
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CF 329081
nr.cad. 329081

S=731mp

C1
C1

nr. 1
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a
Calea Radnei

Calea Radnei

nr.cad. 329082

STEREO`70

Pl.
nr.1

ACTIUNEA :
MASURAT :

REDACTAT:

DESENAT:

VERIFICAT:

NUMELE : SEMNATURA :

    BENEFICIAR :

1:500
1:5000

Scara :

Data: Iunie 2021 Nr. proiect:  172  /  2021

Sc XcsYecZet SRL
CUI 35882308

Arad, str. Unirii, nr. 19, cam. 12
Tel 0721664327



Oancea Madalina

Oancea Madalina

Oancea Madalina

Oancea Madalina

Plan topografic
Scara 1:500

LEGENDA

Limita proprietate
Gard de plasa

Linie electrica aeriana

Nr. cad. Suprafata masurata (mp) Adresa imobilului

Cartea Funciara nr. UAT329081

731 intravilan mun. Arad, Calea Radnei, nr. 137

Arad

329081

Gard de beton
Gard de metal

Camin apa
Camin canalizare

Incadrare in zona
Scara 1:5000

Pom
Nuc

Cutie de gaz
Gager

Plan topografic necesar intocmirii documentatiei
de autorizare a lucrarilor de demolare/construire
pentru imobilul identificat in CF 329081, nr.cad.
329081, situat in intravilanul  mun. Arad, Calea

Radnei, nr. 137

Olariu Ioan Alin si sotia  Olariu
Cristina; Egerau Valeriu si sotia
Egerau Anca-Manuela, Crisan

Gheorghe si sotia Crisan IoanaNr. parcela Categoria de
folosinta

Suprafata
(mp) Mentiuni

Cc

Total

Cod constr.

C1

B. Date referitoare la constructii

Destinatia
Suprafata construita la sol

(mp)
CL 79

Mentiuni

1 731

731

A. Date referitoare la teren

Casa P
-

Total

imprejmuit partial cu gard de beton, plasa si constructii

- -
79

-

- - -




  





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Location: SC XcsYecZet SRL clasa III, certif. aut. seria RO-B-J nr. 0903/28.07.2016
Reason: Certif. aut. cat. B, seria RO-AR-F nr.0142/24.05.2018;
Date: 2021.06.17 12:16:30 +03:00
Digitally signed by Oana-Madalina Oancea
Oana-Madalina Oancea

Horia-
Toma 
Hardut

Semnat digital de Horia-Toma 
Hardut 
DN: c=RO, l=Arad, o=OFICIUL DE 
CADASTRU SI PUBLICITATE 
IMOBILIARA ARAD, ou=Serviciul 
cadastru, title=Consilier cadastru, 
cn=Horia-Toma Hardut, 
2.5.4.20=0742019314, 
serialNumber=HHT1, 
givenName=Horia-Toma, 
sn=Hardut, 2.5.4.97=9700563 
Data: 2021.07.20 14:15:06 +03'00'
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E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
  , nr. , , Strada Pestalozzi 3-5 TIMISOARA TIMIS

Telefon/fax:  / 0256929 0372876276

Nr.  din 09099954 24/11/2021

Catre

, domiciliul/sediul in judetul  , municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul VALERIU EGERAU  ARAD  
,   , nr.  , bl.  , sc.  , et.  , ap.  .ARAD Strada Gladiolelor  29      -          -          -          -    

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr.   / , pentru obiectivul 09099954 09/11/2021
PUZ SI RLU-DEMOLARE CASA EXISTENTA SI CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU

 cu destinatia SPATII COMERCIALE LA PARTER-CF329081 PUZ SI RLU-DEMOLARE CASA
EXISTENTA SI CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA

 situat in judetul , municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector ,    , nr. PARTER ARAD ARAD Calea Radnei
, bl.  , et.  , ap.  , CF , nr. cad. .137     -         -         -         -         -    

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

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL
 / Nr. 09099954 24/11/2021

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. IN FAZA PAC, DTAC SE VA SOLICITA LA
E-DISTRIBUTIE BANAT SA AVIZ DE AMPLASAMENT PENTRU FIECARE
CONSTRUCTIE CE SE VA REALIZA, IN CONFORMITATE CU PLANUL URBANISTIC
APROBAT; B. Pentru obtinerea AVIZULUI DE AMPLASAMENT in faza DTAC, se va anexa
plan de situatie vizat in faza PUZ si Hotararea PUZ; C. Se va 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, LES cu
cladiri, drumuri, imprejmiuiri, utilitati (gaz, apa, canalizare, etc.), propuse a se construi; D.
Demolarea cladirilor se va face NUMAI dupa scoaterea de sub tensiune a bransamentului si
demontarea lui de catre UT ARAD, in baza unei comenzi si pe cheltuiala beneficiarului. E. Pe
perioda executiei lucrarilor propuse se va pastra o limita admisa corespunzatoare (distanta de
vecinatate, 0,5m) pana la care se pot apropia, fara pericol, persoanele, utilajele, materialele sau
uneltele pentru manevrare la demolarea cladirii, fata de instalatiile electrice aflate sub tensiune,
in cf. cu IPSSM - 01/2015; F. 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; G. 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; H. Distanta minima de
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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; I. 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; J. Distanta de siguranta masurata in plan orizontal intre traseul cablului electric
existent LES 0,4 kV si cel mai apropiat element al fundatiilor propuse, va fi de minim 0,6 m cf.
NTE 007/08/00; K. Distanta de siguranta masurata in plan orizontal, (APROPIERE) intre
conducta subterana de apa propusa si LES 0,4 kV ex. va fi de min. 0,5m (0,6 m pt. adancimi >
1,5m de pozare a conductei de apa), cf. NTE 007/08/00; L. Distanta de siguranta masurata in plan
vertical, (INTERSECTIE) intre conducta subterana de apa propusa si LES 0,4 kV existenta va fi
de min. 0,25m cf. NTE 007/08/00; M. Distanta de siguranta masurata in plan orizontal intre
traseul cablului electric existent (LES 0,4 kV) si cel mai apropiat element al fundatiilor propuse,
va fi de minim 0,6 m cf. NTE 007/08/00; N. Distanta masurata pe orizontala intre peretele
conductei subterane de apa si fundatia celui mai apropiat stalp LEA 0,4 kV sau orice element al
prizei de pamant (APROPIERE, TRAVERSARE) sa fie minim 2m (PE 106/2003) ; O. Distanta
masurata pe orizontala 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); P. Dist. de sig. mas. in plan vertical, in zona de intersectie (TRAVERSARE) a
conductei subterane de distributie gaz pr. cu LES 0,4 kV ex. va fi min. 0,25m, cf. NTE 007/08/00;
Conducta de gaze va supratraversa de regula LES. In caz contrar, conducta de gaz se va proteja
in tub de protectie prevazut la capete cu rasuflatori pe o lungime de 0,8m de fiecare parte a
intersectiei. Unghiul min. de traversare este 60°; Q. Dist. de sig. mas. in plan oriz., la apropiere,
intre peretele cond. subterane de distributie gaz pr. si LES 0,4 kV ex., va fi min. 0,6m. Dist. de
apropiere se va mari la 1,5 m daca LES 0,4 kV ex. este protejat in tub, cf. NTE 007/08/00; R. Dist.
min. mas. pe oriz. intre peretele conductei subterane de gaz (TRAVERSARE, APROPIERE) pr. a
se construi si fundatia celui mai apropiat stalp al LEA 0,4 kV ex. sau orice element al prizei de
pamant, va fi 5m, cf. PE 106/2003; S. Dist. min. de apropiere mas. pe oriz. intre armaturile
metalice supraterane ale conductei subterane (robinete, refulatoare, vane, etc.) si axul LEA 0,4
kV, este inaltimea stalpului ex. in zona, cf. PE 106/2003; T. Nu se vor realiza parcari in culoarul
LEA 0,4kV cu conductoare clasice cf. ord. 239/2019;
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.
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 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:

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.  / 1125

, respectiv pana la data de .11/06/2021 11/06/2023
Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
Se anexeaza  planuri de situatie vizate de Zona MT/JT 1 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

DA  NU ☑ ☐
DA  NU ☐ ☑

on 24/11/2021 at 14:43:24 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA

Signed by Ilarie Gabriel  Bora\ 

Data: 24/11/2021 15:35:13 CET

Signed by Gabriela Maria  Stanca\ 

Data: 24/11/2021 20:42:40 CET
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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)



09099954
24.11.2021

on 24/11/2021 at 14:43:23 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA
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