
 
Nr. înregistrare 2219 din  10.02.2011 
 

 
1) MODERNIZARE DC 65 D RĂCHIŢI – ROŞIORI în intravilanul şi extravilanul    
                                                                                                                          comunei Răchiţi 

 
Solicitant:  CONSILIUL LOCAL RĂCHIŢI – prin primar Adăscăliţei Vasile 
 
 

  Suprafaţă teren : 18.200 mp   
                                                                                                                                                       
 Documentaţia se depune în vederea obţinerii de informaţii şi stabilirea de 
avize/acorduri/studii de specialitate necesare realizării acestei investiţii. 



Nr. înregistrare 1500 din  27.01.2011 

1) REABILITARE „AMENAJARE PISCICOL  CARCALETE VALEA IEZER” în 
extravilanul comunei endriceni

Solicitant:  PF CARCALETE  PETRU - reprezentat  prin Pînzariu Emil   

 Lucr ri propuse:  lucr ri de terasamente, compactare pentru refacerea taluzelor, refacere 
pasarel  acces la c lug r, repara ii corp orizontal c lug r, supraîns mân are, desc rc tori de 
suprafa  ape mari. 
 Suprafa  teren: 57.640 mp   

                              
 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de 
avize/acorduri/studii de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii. 



31.05.2010 

1) CONSTRUIRE FABRIC  DE PRODUSE DIN BETON PENTRU CONSTRUC II ÎN 
EXTRAV. LOCALIT II CRISTE TI, COMUNA CRISTE TI    

Solicitant: S.C. BANDBOX S.R.L. Criste ti - prin Borfotin  Ionel Lucian  

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de 
avize/acorduri/studii de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii. 

Se vor stabili prin documenta ia de urbanism – PUD:  dimensiunile, amplasarea, procentul 
de ocupare i coeficientul de utilizare al terenului , asigurarea cu utilit i

28.05.2010 

1) DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUC II I ÎMPREJMUIRE, ÎN 
EXTRAVILANUL COMUNEI ST UCENI     

Solicitant: PUIU CONSTANTIN  

 Suprafa a de teren pentru care se solicit  Certificatul de Urbanism : 4.300 mp 
 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de 
avize/acorduri/studii de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii. 

21.05.2010 

1) CONSTRUIRE SERE DE LEGUME I CL DIRE ANEX , ÎN EXTRAVILANUL 
LOCALIT II VL SINE TI, COMUNA VL SINE TI

Solicitant: Trufin Oana Întreprindere Individual  Vl sine ti - prin Trufin Oana

   Suprafa a de teren pentru care se solicit  Certificatul de Urbanism: 20.000 mp  
Indicii urbanistici POT si CUT se vor stabili prin PUD. 

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de 
avize/acorduri/studii de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii. 



18.05.2010 

1) ÎNFIIN ARE FERM  DE VACI I UNITATE PROCESARE LAPTE,   
ÎN EXTRAV. LOCALIT II R CHI I, COMUNA R CHI I    

Solicitant: S.C.  ECO-LEV S.R.L.  Boto ani - prin administrator Ionescu Luigi-Mihai 

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de 
avize/acorduri/studii de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii. 

14.05.2010 

1) CONSTRUIRE TURN SUPRAVEGHERE ÎN EXTRAV. COMUNEI MIH ILENI

Solicitant: INSPECTORATUL JUDE EAN AL POLI IEI DE FRONTIER
    – prin Alistar Sanda 

Suprafa a terenului pentru care se solit  certificatul de urbanism: 225 mp 

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de 
avize/acorduri/studii de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii. 

 13.05.2010   

1) CONSTRUIRE IMOBIL P+2E+M, HAL  METALIC I ÎMPREJMUIRE ÎN 
EXTRAV. COMUNEI ST UCENI

Solicitant: ARAM  DUMITREL

Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente             
Suprafa a de teren pentru care se solicit  Certificatul de Urbanism : 6.000 mp   
Acces din DN 29D     

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de 
avize/acorduri/studii de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii. 



26.04.2010 

1) EXTINDERE RE EA DE COMUNICA II ELECTRONICE ÎN COMUNELE VORNICENI I TIUBIENI

Solicitant: S.C. TV STUDIO LOCAL S.R.L. – prin Trufin Sebastian

Suprafa a terenului pentru care se solit  certificatul de urbanism: 5.500 mp 
Cablul de transport este fibra optic  care se monteaz  pe stâlpi de medie tensiune 20kV  

proprietate E.ON MOLDOVA DISTRIBU IE S.A. (1 km – pe por iunile intravilan) i pe suport 
propriu cu stâlpi de lemn SL 8 i SL 10 (10 km – pe por iunile extravilan)  

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de 
avize/acorduri/studii de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii. 



20.04.2010 

1) VALORIFICAREA RESURSELOR REGENERABILE PENTRU PRODUCEREA 
ENERGIEI VERZI, CONSTRUIREA UNEI CAPACIT I DE PRODUCERE A 
ENERGIEI ELECTRICE PRIN VALORIFICAREA RESURSELOR SOLARE ÎN 
COMUNA FRUMU ICA

Solicitant: COMUNA FRUMU ICA -reprezentat  prin R deanu Constantin – primar

- teren situat în extravilanul administrativ al comunei  Frumu ica
- teren aflat în domeniul public al comunei Frumu ica, parcela cadastral  592               

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de 
avize/acorduri/studii de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii. 

14.04.2010 

2) REABILITARE DIG I CONSTRUIRE SISTEM DRENAJ ÎN LOCALITATEA 
ROGOJE TI, COMUNA MIH ILENI 

Solicitant: S.C. REZERVOR SERVICE S.R.L. - reprezentat  prin Maidaniuc Mihai

- teren proprietate privat  conform contractului de v/c nr. 218 din 17.03.2003 - PC 603/2, 19.000 
mp            
 - teren rezerv  - HR 605                                                                                                                      
- destina ia stabilit  prin PATJ:  sunt permisiuni pentru realizare reabilitare dig; zon  inundabil
- Suprafa a terenului pentru care se solit  certificatul de urbanism: 2.000 mp    

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de 
avize/acorduri/studii de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii. 



14.04.2010 

1) MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE PRIN M SURA 125 ÎN COMUNA FRUMU ICA 

Solicitant: COMUNA FRUMU ICA - reprezentat  prin R deanu Constantin – primar

Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente   
Se vor moderniza urm toarele drumuri: DE 1077, DE 1073, DE 756, DE 557, DE 534 
Lungimea total  a drumurilor de exploatare: 9.150 ml                                       
Suprafa a de teren pentru care se solicit  Certificatul de Urbanism: 36.600 mp 

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii de 
specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.

2)   MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII  AGRICOLE: DRUMURILE DE ACCES I DRUMURILE 
AGRICOLE ÎN COMUNA CO ULA, RESPECTIV DE 253, DE 228, DE 211, DE 53/1, DE 386, DE 390 

Solicitant: COMUNA CO ULA - reprezentat  prin Acatrinei Mircia – primar

Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente   
Lungimea total  a drumurilor de exploatare: 8.019 ml                                       
Suprafa a de teren pentru care se solicit  Certificatul de Urbanism: 29.111 mp 

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii de 
specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.

3)  MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATA IE ÎN COMUNA DR GU ENI

Solicitant: COMUNA DR GU ENI - reprezentat  prin Cucu Neculai – primar

Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente   
Se vor moderniza urm toarele drumuri: DE 40, DE 45, DE 41, DE 134/1, DE 222, DE 248, DE 355, DE 388,         
DE 392 
Lungimea total  a drumurilor: 16.594 ml                                         
Suprafa a de teren deservit  de drumuri: 2.374 ha                                        

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii de 
specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.

4) MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES PENTRU EXPLOATA II AGRICOLE I PRELUAREA 
TRAFICULUI AGRICOL DE PE DJ 282 H I DN 24 C ,  ÎN COMUNA C L RA I

Solicitant: COMUNA C L RA I - reprezentat  prin Vrajotis Elena – primar

Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente   
Se vor moderniza urm toarele drumuri: DE 442, DE 443, DE 710, DE 710/1, DE 370/12 
Lungimea total  a drumurilor: 5.000 ml 
Suprafa a de teren pentru care se solicit  Certificatul de Urbanism: 20.000 mp 
                                        
 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii de 
specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.



08.04.2010

1) ÎMBUN T IREA I DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LEGATE DE
DEZVOLTAREA I ADAPTAREA AGRICULTURII,  ÎN COMUNA VORNICENI 

Solicitant: COMUNA VORNICENI -reprezentat  prin Corleciuc Ovidiu – primar

Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente   
Se vor moderniza urm toarele drumuri: DE 393, DE 136, DC 144, DE 148, DE 139, DE 171, DE 
160, DE 158, DE 17, DE 202, DE 214, DE 200 
Lungimea total  a drumurilor de exploatare: 12.100 ml      
Suprafa a de teren pentru care se solicit  Certificatul de Urbanism: 110.000 mp 

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii 
de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.

2) MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE ÎN COMUNA VORONA 

Solicitant: COMUNA VORONA - reprezentat  prin tefan Aurel – primar

Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente   
Se vor moderniza urm toarele drumuri: DE 410, DE 333, DE 307, DE 916, DE 961, DE 247,     
DE 1270, DE 1212, DE 1097, DE 1095 
Lungimea total  a drumurilor de exploatare: 11.527,34 ml                  

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii 
de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.

3) MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATA IE ÎN COMUNA BR E TI

Solicitant: COMUNA BR E TI - reprezentat  prin Toma Ioan – primar

Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente   
Se vor moderniza urm toarele drumuri: DC 68 C Br e ti – Dim cheni L=7.200 ml 
                    
 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii 
de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.

4) MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATA IE DE 297, DE 411,  ÎN 
COMUNA VL DENI, JUDE UL BOTO ANI

Solicitant: COMUNA VL DENI - reprezentat  prin Murariu Voicu – primar



Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente   
Lungimea total  a drumurilor de exploatare: 4.400 ml      

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii 
de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.



08.04.2010

1) MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA EXPLOATA II AGRICOLE  DE 497, DE 499, 
DE 545, DE 522, DE 313, DE 460/1, DE 382, DE 28, DE 25/1, ÎN COMUNA DURNE TI

Solicitant: COMUNA DURNE TI -reprezentat  prin Sasu Vasile – primar

Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente   
Lungimea total  a drumurilor de exploatare : 8.109 m 

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii de specialitate 
necesare realiz rii acestei investi ii.

2) MODERNIZARE INFRASTRUCTUR  RUTIER  AGRICOL  ÎN COMUNA MIH L ENI

Solicitant: COMUNA MIH L ENI -reprezentat  prin Buraga Gianin Loredan – primar

Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente   
Se vor moderniza urm toarele drumuri: DE 255, DE 5, DE 144, DE 139, DE 57, DE 10, DE 29,  DE 193, DE 187, 
DE 370, DE 545, DE 377, DE 536, DE 629, DE 626/1
Suprafa a de teren pentru care se solicit  Certificatul de Urbanism: 75.000 mp 

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii de specialitate 
necesare realiz rii acestei investi ii.

3) MODERNIZARE INFRASTRUCTUR  RUTIER  AGRICOL  ÎN COMUNA H NE TI

Solicitant: COMUNA H NE TI -reprezentat  prin Matei Costel – primar

 Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente                       
Se vor moderniza urm toarele drumuri: DE 114, DE 113, DE 112, DE 387, DE 415, DE 665, DE 428, DE 281, DE 
280, DE 226, DE 504, DE 333
Suprafa a de teren pentru care se solicit  Certificatul de Urbanism : 100.000 mp  

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii de specialitate 
necesare realiz rii acestei investi ii.

4) MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATA IE ÎN COMUNA VÎRFU CÎMPULUI, 
JUDE UL BOTO ANI

Solicitant: COMUNA VÎRFU CÎMPULUI - reprezentat  prin primar Ungureanu Aurel

  Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente  
Lungimea total  a drumurilor de exploatare: 6.460 ml                                             

               DE 117/545  L=2.000 ml, DE 148  L=470 ml, DE 152/1  L=390 m, DE 160  L=350 ml, DE 218  L=1.350 ml,       
               DE 250/75  L=620 ml, DE 285/84  L=880 ml, DE 332  L=400 ml                                                      
Suprafa a terenului ocupat: 39.000 mp        

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii de specialitate 
necesare realiz rii acestei investi ii.



02.04.2010

1) MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA EXPLOATA II AGRICOLE DE 15, DE 236, 
DE 357, DE 82, DE 28,  ÎN COMUNA NIC ENI  

Solicitant: COMUNA NIC ENI - reprezentat  prin Gaidur Ioan – primar 

 Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente   
Lungimea total  a drumurilor de exploatare : 9.600 m 

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii de specialitate 
necesare realiz rii acestei investi ii.

2) MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA EXPLOATA II AGRICOLE ÎN COMUNA 
GORB NE TI

Solicitant: COMUNA GORB NE TI - reprezentat  prin Iliescu Gic  – primar 

 Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente   
Se vor moderniza urm toarele drumuri: DS 44, DS 143, DS 170, DS 184, DS 190, DE 948, DS 286, DS 292, DS 293, 
DS 310, DS 325, DS 386
Lungimea total  a drumurilor de exploatare : 9.600 m 

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii de specialitate 
necesare realiz rii acestei investi ii.



31.03.2010

1) MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA EXPLOATA IILE AGRICOLE 
DC 39, DV 684, DC 39A, DV 729 (fost DC 729), DC 37A, DV 326, DV 325,  ÎN COMUNA 
TODIRENI

Solicitant: COMUNA TODIRENI - reprezentat  prin primar Toma Petru

Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente    
Lungimea total  a drumurilor de exploatare : 9.992 m                   
Suprafa a terenului ocupat: 45.000 mp                         

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii 
de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.

30.03.2010

1) AMENAJARE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATA II AGRICOLE DE 355/1,
DE 355/2, DE 356/2, DE 505, DE 275, DE 95, DE 127, DE 152, DE 227, DE 233, ÎN COMUNA 
VL SINE TI

Solicitant: COMUNA VL SINE TI - reprezentat  prin primar Trufin Lucian 

Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente             
Lungimea total  a drumurilor de exploatare : 8.863 m

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii 
de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.



26.03.2010

1) Denumire lucrare: SISTEM  CENTRALIZAT  DE  CANALIZARE I  STA IE  DE  
EPURARE  ÎN  SATUL  BOGD NE TI,  COMUNA  SANTA MARE  

Solicitant: COMUNA  SANTA  MARE  - reprezentat  prin  primar Relinschi  Viorel   

Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente             
 Lungimea total  a canalelor  -  2 777 m 

Sta ia  de  epurare  amplasat   în extravilan            
Suprafa a de teren ocupat  definitiv 3 855 mp           
Suprafa a de teren  ocupat   temporar  8 330 mp               

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii 
de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.

2) Denumire lucrare: MODERNIZARE  DRUMURI  AGRICOLE  DE  EXPLOATARE                
DE 281, DE 282, DE 291, DE 290  ÎN COMUNA  R USENI

Solicitant: COMUNA  R USENI - reprezentat  prin  primar Florin  Olaru   

Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente             
Lungimea total  a drumurilor de exploatare : 11.260 m 

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii 
de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.



23.03.2010

1) Denumire lucrare: MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE DE EXPLOATA IE
 DE 432+DE 407, DE 393, DE 4+DE 28, DE 495, DE 152+DE 195, DE 382, 

    DE 381/200, DE 67+DE 107
   ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI ST UCENI

Solicitant: COMUNA ST UCENI - reprezentat  prin primar Epura  Cozmin Iulian 

Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente             
Lungimea total  a drumurilor de exploatare : 12.900 m 

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii 
de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.



16.03.2010

1) Denumire lucrare: MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE DE EXPLOATA IE
DE 72, DE 182, DE 277, DE 776, DE 314, DE 748, DE 749, DE 874,
 DE 900,  DE 904, DE 214, DE 125 i DE 329

    ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI ENDRICENI

Solicitant: COMUNA ENDRICENI - reprezentat  prin primar Nistor Petric

   Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente             

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii 
de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.

17.03.2010

1) Denumire lucrare: MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE DE EXPLOATA IE
DE 410, DE 333, DE 307, DE 916, DE 961, DE 247, DE 1270, DE 1212,
DE 1097,  DE 1095, DE 1091, DE 1096

  ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI VORONA

Solicitant: COMUNA VORONA - reprezentat  prin primar tefan Aurel 

   Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente             

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii 
de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.



15.03.2010

1) Denumire lucrare: MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE DE EXPLOATA IE
                DE 197, DE 450, DE 60, DE 220, DE 346,

     ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI MILEANCA 

Solicitant: COMUNA MILEANCA - reprezentat  prin primar Ursachi Ioan

Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente             
Lungimea total  a drumurilor de exploatare : 40.800 m 

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii 
de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.

2)Denumire lucrare: MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE DE EXPLOATA IE
                 DE 116 + 126, DE 286 + 332,  DE 955,   

    ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI COTU CA

Solicitant: COMUNA COTU CA - reprezentat  prin viceprimar Vezeteu  Dan 

Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente             
Lungimea total  a drumurilor de exploatare: 9.965 m

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii 
de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.



12.03.2010

Denumire lucrare: MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE DE EXPLOATA IE
                               DE 60, DE 239, DE 443,  ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI CORD RENI

Solicitant: COMUNA CORD RENI -reprezentat  prin Muraru Constantin– viceprimar

Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente             
 Lungimea total  a drumurilor de exploatare : 7.325 m  

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii 
de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.

Denumire lucrare: MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE DE EXPLOATA IE
                                      DE 228, DE 412, DE 487, DE 671, DE 545, 
                                      ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI HAVÂRNA

Solicitant: COMUNA HAVÂRNA - reprezentat  prin primar Jitareanu Gheorghe

  Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente             
 Lungimea total  a drumurilor de exploatare : 7.000 m  

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii 
de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.



10.03.2010

Denumire lucrare: MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE DE EXPLOATA IE  
               DE 66, DE 105, DE 67, DE 322, DE 299,  ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI

TIUBIENI

Solicitant: COMUNA TIUBIENI - reprezentat  prin primar Merticariu Ionel Sebastian

  Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente             
  Lungimea total  a drumurilor de exploatare : 30.796 mp  

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii 
de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.

Denumire lucrare: MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE DE EXPLOATA IE   
           DE 288, DE 503, DE 502, DE 461, DE 365, DE 375, DE 385

  ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI P LTINI

Solicitant: COMUNA P LTINI  - reprezentat  prin primar Romanescu Costel  

   Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente             
    Lungimea total  a drumurilor de exploatare : 6.800 m  

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii 
de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.



05.03.2010

1)
Denumire lucrare: CONSTRUIRE PARC EOLIAN,  

          ÎN EXTRAVILANUL LOCALIT II GORB NE TI, COMUNA GORB NE TI

Solicitant: S.C. EOLOLAND S.R.L. Bucure ti - reprezentat  prin  Panagiotis Koklas 

FUNC IUNI PERMISE: lucr ri pentru re ele magistrale, c i de comunica ie, îmbun t iri funciare, re ele de 
telecomunica ii ori alte lucr ri de infrastructur , construc ii / amenaj ri  pentru combaterea i prevenirea 
ac iunii factorilor naturali distructivi  de origine natural  (inunda ii, alunec ri de teren), precum i construc ii
i amenaj ri speciale.

UTILIT I EXISTENTE:  DC 23B, drumuri de exploatare, linii electrice aeriene de 110 kV i 20 kV                  
          Terenul situat in extravilanul comunei Dîngeni nu este inclus într-o documenta ie de urbanism avizat i
aprobat  legal care s  reglementeze condi iile de autorizare, respectiv execu ie a lucr rilor de construire - Parc 
Eolian.
          În baza Avizului de oportunitate pentru întocmire PUZ aprobat conform art. 32, alin. (2) din Legea 
350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul se accept  întocmirea unui PUZ cu respectarea 
condi iilor din aviz.

Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii de specialitate 
necesare realiz rii acestei investi ii.

2)
Denumire lucrare: CONSTRUIRE PARC EOLIAN, 

          ÎN EXTRAVILANUL LOCALIT II DÎNGENI, COMUNA DÎNGENI 

Solicitant: S.C. EOLOLAND S.R.L. Bucure ti - reprezentat  prin  Panagiotis Koklas 

FUNC IUNI PERMISE: lucr ri pentru re ele magistrale, c i de comunica ie, îmbun t iri funciare, re ele de 
telecomunica ii ori alte lucr ri de infrastructur , construc ii / amenaj ri  pentru combaterea i prevenirea 
ac iunii factorilor naturali distructivi de origine natural  (inunda ii, alunec ri de teren), precum i construc ii i
amenaj ri speciale.
UTILIT I EXISTENTE:  DJ 294, drumuri de exploatare, linie electric  aerian  de 20 kV.                
          Terenul situat in extravilanul comunei Dîngeni nu este inclus într-o documenta ie de urbanism avizat i
aprobat  legal care s  reglementeze condi iile de autorizare, respectiv execu ie a lucr rilor de construire - Parc 
Eolian.
          În baza Avizului de oportunitate pentru întocmire PUZ aprobat conform art. 32, alin. (2) din Legea 
350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul se accept  întocmirea unui PUZ cu respectarea 
condi iilor din aviz.
 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de avize/acorduri/studii de 
specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.



 25.02.2010 

DENUMIRE LUCRARE: 
MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 14B, ÎN INTRAVILANUL I
EXTRAVILANUL COMUNEI VL SINE TI

SOLICITANT: COMUNA VL SINE TI – prin primar Trufin Lucian 

Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente. 

Se va construi un pod din beton armat la pozi ia km 0+420, dat  fiind starea avansat  de 

degradare a podului actual. 

Drumul comunal DC14B face leg tura între DJ 282 i DC 14. 

Lungimea = 1.068 ml 

Suprafa a total  de teren ce va fi ocupat  definitiv = 10.680mp            

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de 

avize/acorduri/studii de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii..



 23.02.2010 

DENUMIRE LUCRARE: 
MODERNIZARE DC 4 DIN DJ 282-MIORCANI (DN 24C), km 0+000-2+100 ,
ÎN INTRAVILANUL I EXTRAVILANUL COMUNEI R D U I PRUT

SOLICITANT: COMUNA R D U I PRUT – prin primar Nichiteanu Viorel 

Lucr rile de modernizare  a  drumului comunal DC 4 constau în : 
- modernizarea principalelor c i de acces, 
- amenajarea intr rilor drumurilor laterale de exploatare, 
- realizarea colect rii apelor provenite din precipita ii prin rigole, an uri i pode e de 

desc rcare.
Lungime = 2,1 km 

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de 
avize/acorduri/studii de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii..



 10.02.2010 

DENUMIRE LUCRARE: CANALIZARE MENAJER I STA IE EPURARE,
ÎN INTRAVILANUL I EXTRAVILANUL COMUNEI   MIH L ENI

SOLICITANT: COMUNA MIH L ENI – prin viceprimar Hri cu Ilie

La realizarea sistemul de canalizare se va avea în vedere „Stategia jude ean  de dezvoltare 
durabil  a infrastructurii rurale” (Masterplan) i se va realiza dup  cum urmeaz :                 

- Colectoare principale i secundare  PVC
- Conducte pompare PEHD PN6, De 50                     
- Conducte pompare PEHD PN6, De 63
- Sta ie pompare SP1 Qp=5,40 mc/h i SP2  Qp=2,00 mc/h echipate cu câte dou

            electropompe submersibile
- Sta ie epurare monobloc          
- Gur  de v rsare (amonte i aval)
- C mine de vizitare               

Se execut  racorduri electrice pentru sta ia de epurare i sta iile de pompare                                
Lungime re ea canalizare = 9250 ml,  Suprafa  teren studiat   = 10. 000 mp       

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de 
avize/acorduri/studii de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii..



 25.01.2010 

DENUMIRE LUCRARE: Repara ii avarii LEA 110 kV Hudum-Tru e ti, stâlpii 82-88,  
în extravilanul comunei Un eni

SOLICITANT: E.ON MOLDOVA DISTRIBU IE S.A. Ia i
– prin S.C. ELECTROMONTAJ S.A. Ia i

Se execut  urm toarele lucr ri.
- demontare stâlpi nr. 85, 86, 87 
- montare stâlpi cu funda ie beton IC n+6 110113-53R i IC n-3 110113-53R 

Stâlpii monta i:
- se echipeaz  cu lan uri simple de întindere alc tuite cu izolatoare compozite  
- sunt prev zu i cu prize artificiale de legare la p mânt

Suprafa  teren ocupat  definitiv = 38 mp. 
  Lungime re ea consolidat =0,89 km   

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de 
avize/acorduri/studii de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii..



 19.01.2010 

1) PARC EOLIAN I RACORD LA RE EAUA ELECTRIC  în extravilanul comunelor 
Mitoc, Avr meni i Manoleasa

SOLICITANT: S.C. BT WM MITOC S.R.L. C t m r ti Deal– prin B lteanu Adrian

Scopul investi iei este dezvoltarea unui parc eolian pentru producerea energiei electrice cu 
maxim 9 turbine eoliene cu P=18 MW. 
 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de 
avize/acorduri/studii de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii..

2) PARC EOLIAN I RACORD LA RE EAUA ELECTRIC  în extravilanul comunei 
Un eni

SOLICITANT: S.C. BT WM UN ENI S.R.L. – prin B lteanu Adrian

 Scopul investi iei este dezvoltarea unui parc eolian pentru producerea energiei electrice cu 
maxim 7 turbine eoliene cu P=1800 KW. 
 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de 
avize/acorduri/studii de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.

3) PARC EOLIAN I RACORD LA RE EAUA ELECTRIC  în extravilanul comunelor 
Ripiceni

SOLICITANT: S.C. BT WM RIPICENI S.R.L. – prin B lteanu Adrian

Scopul investi iei este dezvoltarea unui parc eolian pentru producerea energiei electrice cu 
maxim 7 turbine eoliene cu P=1800 KW. 
 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de 
avize/acorduri/studii de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.

3) PARC EOLIAN I RACORD LA RE EAUA ELECTRIC  în extravilanul comunei 
Manoleasa

SOLICITANT: S.C. BT WM SIRET S.R.L. C t m r ti Deal – prin B lteanu Adrian

Scopul investi iei este dezvoltarea unui parc eolian pentru producerea energiei electrice cu 
maxim 8 turbine eoliene cu P=16 MW. 
 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de 
avize/acorduri/studii de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.



 12.01.2010 

 1) ÎNFIIN ARE CIMITIR I ÎMPREJMUIRE în extravilanul comunei 
Mih ileni

SOLICITANT: BISERICA ADVENTIST  DE  ZIUA A APTEA -
      CONFERIN A MOLDOVA -  prin R stoac  Daniel Dumitru

 Teren proprietate privat  conform contractului de vânzare-cump rare
nr.1581/2003
 Suprafa a teren :1400 mp  
 Folosin a actual  a terenului: arabil, PC 68/1 
 Se propune împrejmuirea terenului în vederea realiz rii unui cimitir. 

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de 
avize/acorduri/studii de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii..



28.12.2009 

CERTIFICATE DE URBANISM 

 1. AMENAJARE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATA II AGRICOLE ÎN 
EXTRAVILANUL COMUNEI CURTE TI 

 Solicitant: Comuna Curte ti prin primar Vi el Dumitru 

 Lucr rile propuse nu vor afecta re elele tehnico – edilitare existente.   
 Lungimea total  a drumurilor de exploatare : 9.183,7 ml

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de 
avize/acorduri/studii de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.



22.12.2009 

CERTIFICATE DE URBANISM 

 1. PLAN URBANISTIC ZONAL -  Construire PARC EOLIAN, în extravilanul 
localit ii Gorb ne ti, comuna Gorb ne ti                      

 Solicitant: S.C. EOLOLAND S.R.L. Bucure ti
         - reprezentat  prin Christina Papagiannopoulou

Certificatul de urbanism se emite în vederea modific rii prevederilor documenta iilor de 
urbanism aprobate – PATJ. 
 În acest sens solicitantul va elabora un Plan Urbanistic Zonal în urm toarele condi ii de 
încadrare i con inut: 
- teren situat în extravilanul administrativ al comunei  Gorb ne ti;                                                         
- teren agricol, categoria de folosin  - arabil;
- func iuni permise în PATJ: lucr ri pentru re ele magistrale, c i de comunica ie, îmbun t iri
funciare, re ele de telecomunica ii ori alte lucr ri de infrastructur , construc ii / amenaj ri  
pentru combaterea i prevenirea ac iunii factorilor naturali distructivi de origine natural
(inunda ii, alunec ri de teren), precum i construc ii i amenaj ri speciale; 
- linie electric  de 110 kV i de 20kV; 
- reglement ri obligatorii: construc iile propuse vor fi amplasate la distan e corespunz toare 
(stabilite de normative în vigoare) fa  de locuin ele cele mai apropiate zonei de construire, se 
vor poza toate racordurile electrice spre postul de transformare care va prelua energia produs ,
vor fi pozate eventualele c i de acces din DN sau DJ, drumuri de incint , amenaj rile i dot rile 
necesare pentru organizarea antierului;
- nu sunt necesare de realizat alte dot ri de interes public; 
- întocmit, conform « Ghid privind metodologia de elaborare i con inutul cadru al PUZ »  
indicativ GM – 010 – 2000                          

 2. PLAN URBANISTIC ZONAL -  Construire PARC EOLIAN, în extravilanul 
localit ii Dîngeni, comuna Dîngeni                

 Solicitant: S.C. EOLOLAND S.R.L. Bucure ti
             - reprezentat  prin Christina Papagiannopoulou

 În urma verific rii, nu corespund parcelele cadastrale din avizul primarului comunei 
Dîngeni i cele din planul de amplasament, respectiv -  PC 412/110 în aviz i PC 412/410 în 
plan amplasament (este gre it planul de amplasament). 
 Documenta ia se respinge 



16.12.2009 

CERTIFICATE DE URBANISM 

1. FAZA P.U.Z. - AMENAJARE PARC EOLIAN „AEOLUS 1”, 
                                în extravilanul comunei Mitoc

 Solicitant: S.C. INTERNATIONAL WIND ENERGY LTD
                            S.C. Renn Consult S.R.L. Prahova - reprezentat  prin Alexandru Voiculescu

Certificatul de urbanism se emite în vederea modific rii prevederilor documenta iilor de 
urbanism aprobate – PATJ. 
 În acest sens solicitantul va elabora un Plan Urbanistic Zonal în urm toarele condi ii de 
încadrare i con inut: 
- teren situat în extravilanul administrativ al comunei  Mitoc;                                                                 
- teren agricol, categoria de folosin  - arabil;
- func iuni permise în PATJ: lucr ri pentru re ele magistrale, c i de comunica ie, îmbun t iri
funciare, re ele de telecomunica ii ori alte lucr ri de infrastructur , construc ii / amenaj ri  
pentru combaterea i prevenirea ac iunii factorilor naturali distructivi de origine natural
(inunda ii, alunec ri de teren), precum i construc ii i amenaj ri speciale; 
- facilit i existente: DN 24 C, DJ 294A i un post de transformare pentru linie 110 kV; 
- reglement ri obligatorii: construc iile propuse vor fi amplasate la distan e corespunz toare 
(stabilite de normative în vigoare) fa  de locuin ele cele mai apropiate zonei de construire, se 
vor poza toate racordurile electrice spre postul de transformare care va prelua energia produs ,
vor fi pozate eventualele c i de acces din DN sau DJ, drumuri de incint , amenaj rile i dot rile 
necesare pentru organizarea antierului;
- nu sunt necesare de realizat alte dot ri de interes public; 
- întocmit, conform « Ghid privind metodologia de elaborare i con inutul cadru al PUZ »  
indicativ GM – 010 – 2000                          



16.12.2009 

CERTIFICATE DE URBANISM 

 1. Extindere re ea de telecomunica ii electronice: CATV, internet i telefonie în 
intravilanul i extravilanul comunelor Un eni, Gorb ne ti i St uceni   

 Solicitant: S.C. REAL TV S.R.L. Boto ani – prin Juncanariu Mihai 

Se propune extinderea unei re ele de telecomunica ii electronice în vederea ob inerii unor 
posibilit i tehnice de interconectare cu alte re ele i oferirii noilor abona i servicii de o calitate 
mai bun .
 Investi ia v-a consta în pozarea unui cablu de transport fibr  optic  pe suport aerian pe 
por iunile intravilane (stâlpi BA - E.ON MOLDOVA) i pe por iunile extravilane (pe stâlpi 
lemn – proprii), între localit ile comunei Un eni (Un eni, Burla, Burle ti i Soroceni) i
comuna Gorb ne ti (Gorb ne ti, B trîne ti, Socrujeni i Viforeni), interconectând astfel aceste 
localit i cu re eaua existent  în loc. Un eni.
 De asemenea, re eaua existent  în localitatea Ro iori, comuna R chi i se v-a extinde la 
localit ile din comuna St uceni (St uceni, Sili tea, Tocileni i Victoria). 
 Re eaua propus  v-a avea o lungime total  de aprox. 25 km (7 km pe stâlpi proprii i 18 
km pe stâlpi E.ON MOLDOVA). 

 Documenta ia se depune în vederea ob inerii de informa ii i stabilirea de 
avize/acorduri/studii de specialitate necesare realiz rii acestei investi ii.



15.12.2009 

CERTIFICATE DE URBANISM 

 1. Construire INTREPRINDERE  MIJLOCIE DE MODELARE A CARTONULUI,  
      în extravilanul loc. Criste ti, com. Criste ti

Solicitant: Borfotin  Ionel Lucian 

Se propune a se construi o Întreprindere de modelare a cartonului din fonduri F.A.D.R. 

Prin emiterea certificatului de urbanism se vor stabili condi iile în care se va întocmi 
documenta ia de execu ie i ob ine autorizarea lucr rilor. 



11.12.2009 

 CERTIFICATE DE URBANISM 

 1. ANTEN  DE CERCETARE I DIAGNOSTICARE A CUREN ILOR DE AER 
ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI P LTINI

Solicitant: S.C. TERRA ROMANIA ONE SPV. S.R.L.- prin administrator Byorn Alhman 

 Se propune ob inerea de informa ii i stabilirea de avize-acorduri pentru amplasarea 
unei antene pe structur  metalic  ce cuprinde un aparat pentru m surarea curen ilor de aer. 
 Aceast  anten  poate da informa ii asupra rentabilit ii amplas rii de eoliene. 

 2. LEA DE 400 KV SUCEAVA – B L I, LUCR RI DE CONSTRUIRE RE ELE
DE TRANSPORT ENERGIE ELECTRIC

 Solicitant: C.N. TRANSELECTRICA, prin  Sucursala de Transport Bac u
reprezentat  de ing. tefan âbuleac 

 Se propune ob inerea de informa ii i stabilirea de avize-acorduri necesare realiz rii
unei re ele de transport a energiei electrice cu plecare din sta ia de 400/200/110kv Suceava 
spre localitatea B l i, Republica Moldova. Traseul propus va folosi terenuri apar inând
comunelor: Vl deni, Corni, Curte ti, B lu eni, Blânde ti, Gorb ne ti, Tru e ti, Albe ti, 
Române ti.
 Lungimea traseului pe teritoriul României este de cca 84 km. 

 3. ALIMENTARE CU AP  A LOCALIT II MIORCANI, COMUNA R D U I
PRUT

 Solicitant: COMUNA R D U I PRUT prin primar Nichiteanu Viorel 

 Se propune ob inerea de informa ii i stabilirea de avize-acorduri pentru realizarea 
alimentarii cu ap  a localit ii Miorcani.  
 Pentru realizarea investi iei se propune varianta compus

1. captare surs  ap  compus  din 3 pu uri de mic  adâncime – 6 m, 3 fronturi de 
captare cu drenuri in lungime de 500 m fiecare, 1 rezervor tampon de capacitare 10 mc, 1 
sta ie de pompare echipat  cu 2 electropompe, 1 sta ie de dezinfec ie clor gazos de 
capacitate 17,5 mc/h. 
 2. conduct  de aduc iune cu lungimea de 3.860 ml 
 3. rezervor de înmagazinare suprateran de 150 mc i reabilitarea castelului de ap
existent cu o capacitate de 150 mc 
 4. re ea de distribu ie cu lungimea de 17420 ml 



03.12.2009 

CERTIFICATE DE URBANISM 

1. Construire RACORD ELECTRIC LA STA IA DE EPURARE   
      în extravilanul localit ii Cerbu, comuna Cop l u

Solicitant: S.C. E-ON MOLDOVA DISTRIBU IE S.A.                            

Se propune racordarea la energie electric  a sta iei de epurare (Re ea de 
canalizare menajer i sta ie de epurare în extravilanul localit ii Cerbu), lucrare ce 
necesit  construirea unei linii electrice aeriene de medie tensiune din LEA 20 KV 
Fl mânzi-Boto ani necesar  aliment rii unui post de transformare de tip aerian (sursa 
aliment rii SE):                 . 
 - stâlp SC 15014 pe care se monteaz  un separator STEAP-no-24 KV,   
 - amplasare al 2 lea stâlp SE 8 (la 25 m) care se echipeaz  cu cadru de siguran e
combinat cu set desc rc tori, transformator de putere 63 KV i cutie de distribu ie CD 
1.2.100 KVA. 

Prin emiterea certificatului de urbanism se vor stabili condi iile în care se va 
întocmi documenta ia de execu ie i ob ine autorizarea lucr rilor.



25.11.2009 

 CERTIFICATE DE URBANISM 

1. ÎMPIETRUIRE  DRUM COMUNAL 65 E  NIC ENI-DACIA  
     în intravilanul i extravilanul loc. Nic eni i Dacia, com. Nic eni  

Solicitant: COMUNA NIC ENI - prin primar Gaidur Ioan 

Prin emiterea certificatului de urbanism se vor stabili condi iile în care se va 
întocmi documenta ia de execu ie i ob ine autorizarea lucr rilor.



18.11.2009 

CERTIFICATE DE URBANISM 

1. Construire RACORD ELECTRIC LA STA IA DE EPURARE   
      în extravilanul localit ii Cerbu, comuna Cop l u

Solicitant: PRIM RIA COMUNEI COP L U - prin primar Ceplinschi Marius Didel 

Se propune racordarea la energie electric  a sta iei de epurare (Re ea de 
canalizare menajer i sta ie de epurare în extravilanul localit ii Cerbu), lucrare ce 
necesit  construirea unei linii electrice aeriene de medie tensiune din LEA 20 KV 
Fl mânzi-Boto ani necesar  aliment rii unui post de transformare de tip aerian (sursa 
aliment rii SE):                 . 
 - stâlp SC 15014 pe care se monteaz  un separator STEAP-no-24 KV,   
 - amplasare al 2 lea stâlp SE 8 (la 25 m) care se echipeaz  cu cadru de siguran e
combinat cu set desc rc tori, transformator de putere 63 KV i cutie de distribu ie CD 
1.2.100 KVA. 

Prin emiterea certificatului de urbanism se vor stabili condi iile în care se va 
întocmi documenta ia de execu ie i ob ine autorizarea lucr rilor.



11.11.2009 

SOLICIT RI ÎN CURS DE VERIFICARE  

CERTIFICATE DE URBANISM 

1. AMPLASARE SISTEM COMPLET DE M SURARE A VITEZEI I
DIREC ÍEI VÂNTULUI ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI DÂNGENI  

Solicitant: S.C. EOLOLAND S.R.L. prin Panagiotis Koklas 

Se propune amplasarea unui stâlp pe care se va monta un aparat de 
m surare a vitezei vântului. 

Prin emiterea certificatului de urbanism se vor stabili condi iile în care se 
va întocmi documenta ia de execu ie i ob ine autorizarea lucr rilor. 



09.10.2009 

CERTIFICATE DE URBANISM 

1. ADUC IUNE DE AP  DIN RE EAUA OR ENEASC  A CENTRULUI 
COMERCIAL DEDEMAN, LOCALITATEA HUDUM, COMUNA CURTE TI  

Solicitant: S.C. DEDEMAN S.R.L. BAC U prin proiectant S.C. NORD PROIECT 
S.A. BOTO ANI 

Se propune realizarea unei conducte de alimentare cu ap  ce se va racorda în 
conducta or eneasc  în zona Pacea, va urm ri traseul drumului na ional i va alimenta 
centrul comercial DEDEMAN .  

Lungimea conductei de aduc iune - alimentare cu ap  va fi de 1500 ml. 
Prin emiterea certificatului de urbanism se vor stabili condi iile în care se va întocmi 

documenta ia de execu ie i ob ine autorizarea lucr rilor. 



05.10.2009 

CERTIFICATE DE URBANISM 

2. MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 4 DIN DJ 282 – MIORCANI, 2,10 
KM, COMUNA R D U I PRUT  

Solicitant: COMUNA R D U I PRUT prin primar Nichiteanu Viorel 

Se propune modernizarea drumului comunal în lungime de 2100 m, cu urm toarele 
caracteristici: 

 L ime parte carosabil  5,50 m (2x2,75 m) 
an uri i rigole cu lungimea de 2.800 ml 
an uri pereate cu lungimea de 1400 ml 

 Pode e transversale dalate cu lungimea de 1 m , 1 bucat
 Amenajare intersec ie de DJ 282 
 Pode e transversale Ø 800 MM 
 pode e laterale cu Ø 600 mm 
 Amenajare 8 drumuri laterale a câte 50 ml 

Prin emiterea certificatului de urbanism se vor stabili condi iile în care se va întocmi 
documenta ia de execu ie i ob ine autorizarea lucr rilor. 



28.09.2009 

CERTIFICATE DE URBANISM 

1. ADUC IUNE DE AP  PRIN PU URI FORATE ÎN COMUNA R USENI

Solicitant: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SOCOLA IA I

Se propune realizarea unor pu uri de captare i drenuri cât i racordarea 
acestora la conducta de aduc iune existent  ce alimenteaz  spitalul. In 
momentul de fa  alimentarea cu ap  se f cea din sursa de ap  existent  pe 
terenul unei persoane fizice, ce ulterior a refuzat exploatarea. In aceste condi ii
beneficiarul a achizi ionat o alt  parcel  pe care va realiza noua investi ie i o 
va racorda la conducta existent .

Prin emiterea certificatului de urbanism se vor stabili condi iile în care se 
va întocmi documenta ia de execu ie i ob ine autorizarea lucr rilor. 



10.09.2009 

1) EXTINDERE ADUC IUNE AP  ÎN COMUNA UN ENI  

Solicitant: Comuna Un eni 

Se propune extinderea conductei actuale de alimentare cu ap  în localit ile 
M n stireni, Burle ti, Soroceni i Burla  cu lungimea de 20.475 ml i dimensiuni diferite de la 
PN 110 mm – PN 200 mm, 

Prin emiterea certificatului de urbanism se vor stabili condi iile în care se va întocmi 
documenta ia de execu ie i ob ine autorizarea lucr rilor. 

 2) CANALIZARE CU STA IE DE EPURARE ÎN COMUNA UN ENI

 Solicitant: Comuna Un eni 

Se propune înfiin area re elei de canalizare în localit ile M n stireni, Burle ti,
Soroceni i Burla  cu lungimea de 12.110 ml i dimensiuni diferite de la SN 250 mm – SN 
315 mm i conduct  de refulare cu lungimea de 780 ml, 

Prin emiterea certificatului de urbanism se vor stabili condi iile în care se va întocmi 
documenta ia de execu ie i ob ine autorizarea lucr rilor. 



04.09.2009 

 1) MODERNIZARE RE EA TELECOMUNICA II

 Solicitant: S.C. KTV S.R.L.- prin Ciubotaru Sorin 

Se propune instalarea unui cablu fibr  optic  aerian pe stâlpi de energie 
electric  . 
 Cablul fibr  optic  se va instala pe traseul drumului jude ean DJ 297 între 
LOCALIT ILE Lunca i limit  comuna Lunca cu localitatea Cerne ti, comuna 
Todireni. 
 Se va ocupa definitiv o suprafa  de 12,8 mp teren i temporar o suprafa  de 
3.850 mp. 



 17.08.2009 

1. REABILITARE DJ 293 DUMENI – HAVÂRNA km 8+100 – 9+000 

  Solicitant: Consiliul Jude ean Boto ani

 Se propune întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea condi iilor de 
reabilitare a unui sector de drum jude ean, situat în extravilanul teritoriului administrativ al 
comunei George Enescu, drum jude ean ce face leg tura între Dorohoi i comunele George 
Enescu, Havârna i Mileanca.  

Pe tronsonul respectiv sunt puternice alunec ri de teren ce au dus la ruperea drumului 
cu diminuarea vitezei de circula ie în zon .

Prin emiterea certificatului de urbanism se vor stabili condi iile în care se va întocmi 
studiul de fezabilitate, iar prin studiu se vor stabili m surile ce trebuiesc luate pentru 
stabilizarea terenului în cauz i  valoarea lucr rilor de reabilitare. 

 2.  DEMOLARE CANTON BUCECEA 

 Solicitant: Direc ia Apelor Prut Ia i prin Sectorul de Gospod rire a Apelor Boto ani

 Se propune desfiin area unei cl diri cu func iune de canton apar inând Direc iei Apelor 
Prut Ia i, cl dire aflat  într-un stadiu avansat de deteriorare. 


