ROMÂNIA
JUDEŢUL ARGEŞ
COMUNA BOTENI
Primar,
Nr. 2723 din 15.07.2019
AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE
Nr. 04 din 15.07.2019
Urmare cererii adresate de LEAU VASILE cu domiciliul în judeţul ARGES , comuna Boteni, sat
LUNCA, reprezentant legal al UAT Boteni, înregistrată la nr. 2722 din 15.07.2019
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, cu modificările ulterioare, se
AUTORIZEAZĂ
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE pentru:

”EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ÎN
COMUNA BOTENI, JUDEȚUL ARGEȘ”.

Caracteristicile construcției propuse:
- lucrarea se execută pe imobiliul – teren intravilan aparținând domeniului public al comunei
Boteni – situat în judeţul Argeş comuna Boteni
Valoarea lucrării este de 1.204.345,23 lei (fără TVA)
Lucrări executate:
- Lucrări de canalizare desfășurate pe o lungime de 2026,10 m
- Stație de pompare ape manejere intermediare SP1
Executat în baza proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construire(PAC)/ nr.:1/2019 întocmit
de de SC EMY PROJECT CONSULTING SRL, Pitești
CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE
PRECIZĂRI:
A. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ PAC VIZATĂ SPRE NESCHIMBARE – ÎMPREUNĂ
CU AVIZELE ŞI ACORDURILE OBŢINUTE, FAC PARTE INTEGRANTĂ DIN
PREZENTA AUTORIZAŢIE.
Nerespectarea întocmai a documentaţiei – vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor şi
acordurilor obţinute)- constituie contravenţie în temeiul prevederilor Legii nr.50/1991, cu
modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAŢIEI este de 12 luni/zile de la
data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuţie autorizate.
C. DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR este de 12 luni/zile calculată de la
data începerii efective a lucrărilor(anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a
autorizaţiei se extinde pe întrega duratei de execuţie a lucrărilor autorizate.
D. TITULARUL AUTORIZAŢIEI ESTE OBLIGAT:
1. Să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului
anexat autorizaţiei (vezi anexa 3 la Normele metodologice) la autoritatea administraţiei
publice locale emitente a autorizaţiei.
2. Să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului
anexat autorizaţiei(vezi anexa 4 la Normele metodologice) la inspectoratul de Stat în
Construcţii, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea lucrărilor
autorizate.
3. Să păstreze pe şantier – în perfectă stare – autorizaţia de construire şi documentaţia vizată spre
neschimbare, pe care le va prezenta la cerere organelor de control, potrivit legii, pe toată
durata executării lucrărilor.
4. În cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arehologice (fragmente
de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar
monetar, ceramic), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază şi de protecţie şi să
anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi
patrimoniu cultural naţional.
5. Să respecte condiţiile impuse de utilizare şi protejarea domeniului public, precum şi de
protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale
6. Să transporte la platforma de gunoi materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase
în urma executării lucrărilor de construcţii.
7. Să desfinţeze construcţiile provizorii de şantier în teremen de 30 zile de la terminarea efectivă
a lucrărilor.
8. La începerea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil “Panoul de identificare a investiţiei”
9. La finalizarea execuţiei lucrărilor, să monteze “Plăcuţa de identificare a investiţiei”.
10. În situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, să solicite prelungirea
valabilităţii acesteia, cu cel puţin 15 zile înainte termenului de expirare a valabilităţii
autorizaţiei de construire/defiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).
11. Să regularizeze txa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plată
ce-I revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei.
12. Toate construcţiile proprietate particulară se declară, în vederea impunerii, la organele
financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completă şi nu
mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţie de
construire/desfinţare(inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).

ÎNTOCMIT
Vîjan Gheorghe Bogdan

