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Anexa-1.46-Aviz-incepere-lucrari nr. 509 / 12-10-2022

Către  Bogdan Vlad-Catalin, în calitate de executant:

Analizând solicitarea dumneavoastră înregistrată la OCPI SALAJ cu nr. 45462 din data 03/10/2022,
se emite avizul de începere a lucrării PUZ pentru reglementare zona de institutii si servicii in zona
Ronei

AVIZ DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII
Nr. 509 / 2022

1. Datele principale ale lucrărilor prevăzute a se executa:
*) Obiectivul lucrării: PUZ pentru reglementare zona de institutii si servicii in zona Ronei
*) Amplasamentele pentru care se solicită avizul sunt:

-  suprafaţa totală:  0,46 ha;
- termenul de execuţie: 03.10.2024

2. Documentare: Se vor solicita informații grafice și textuale din baza de date/arhiva O.C.P.I., în
condițiile legii. Se vor respecta normele, instrucțiunile și metodologiile, prevăzute la art. 25, 29, 33,
264 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,
aprobat prin O.D.G. al A.N.C.P.I. nr. 700/2014 cu modificările și completările ulterioare, privind
conținutul și modul de realizare a documentației și efectuarea măsurătorilor, în scopul recepției
suportului topografic al Planului Urbanistic Zonal.
3. Condiţii tehnice pentru executarea lucrărilor: Măsurătorile topografice se vor realiza în sistemul
de proiecție Stereografic 1970 și sistem altimetric Marea Neagră 1975, prin intermediul aparaturii
topografice specifice, ce oferă, precizii obținute în urma determinării punctelor de detaliu, care se
încadrează în toleranțele impuse de Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de
cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I , Nr. 700/2014, cu
modificările  și  completările  ulterioare.  Suportul  topografic,  care  se  va  utiliza,  cuprinde:
ortofotoplanuri,  trapeze  scara  1:500  și  planuri  topografice  realizate  pe  baza  de  măsurători
topografice;  pe  baza  suportului  topografic,  amintit,  se  va  atașa  la  documentația  de  recepție
tehnica a suportului  topografic  PUZ,  planul  topografic,  în  format analogic  și  digital  -  dxf,  scara 1:
5000-1:100, pe care se vor evidentia limitele PUZ-ului si limitele imobilelor din interiorul acestuia,
carora  le-au  fost  acordate  numere  cadastrale.  La  realizarea  suportului  topografic  al  Planului
Urbanistic Zonal se vor avea în vedere limitele imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru
și  carte funciară, planurile parcelare recepționate de oficiul  teritorial,  precum și  limitele unităților
administrativ teritoriale în vigoare. Dacă se constată neconcordanțe, erori sau greșeli, ori se impun
unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date, ele vor fi explicate și argumentate în memoriul
tehnic.
4. Recepţia lucrării: se va face de către OCPI Sălaj în condițiile prevăzute la Capitolul V - "AVIZUL
DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE SPECIALITATE" din Regulamentul de
avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul
Directorului General al A.N.C.P.I , Nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare

Inspector
ADRIAN HORINCAR
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