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din 2020

CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU PROIECTARE

nr. 84 din 17.02.2020

Ca urmare a cererii depuse de catre SA „ Moldtelecom „ 
cu sediul in mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare, nr. 10, 
telefon de contact: 067199806, 
inregistrata cu nr. 02/1- 25-188 din 07.02.2020,

In baza prevederilor Legii privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie 
se:

CERTIFIC A :

Elaborarea documentapei de proiect pentru :
Amplasarea statiei telefoniei mobile 3G Unite SA „ Moldtelecom „ , situat in raionul 
Causeni, or. Causeni, sectorul Botna de Sus, str. Kogalniceanu, nr. 11,
1. Regimul juridic: Teren cu nr. cadastral: 2701205050, confirmat prin Extrasul din 
Registrul bunurilor imobile,
2. Regimul economic: din sursele proprii.
3. Regimul tehnic: Lucrarile solicitate vor fi executate conform legislatiei si normelor in 
vigoare. Conectarea la retelele tehnico-edilitare publice va fi efectuata conform avizelor 
serviciilor respective.
4. Regimul arhitectural - urbanistic: Lucrarile vor fi efectuate conform proiectului 
elaborat de catre firma de proiectare licenfiata.

Prezentul certificat nu permite executarea lucrarilor de construcfie.
Documentafia de proiect, in baza cererii se va solicita eliberarea autorizapei de 

construire care va fi insofita de urmatoarele avize §i studii.
Termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare reprezinta 

durata elaborarii documentatiei de proiect care nu poate depasi 24 luni de la data emiterii 
certificatului.

Certificatul de urbanism pentru proiectare poate fi prelungit о singura data pe un 
termen de pina la 12 luni.
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I Anatolie Dontu/ SECRETAR

ARHITECT-§EF

/ A.Cuco^-Chiselifa/

T.Gabrialean/

Achitat plata de 501ei, Chitanta cu nr. 42GF-9100 din data 07.02.2020, 
Transmis solicitantului la data de 17.02.2020 direct/ prin posta.

VALABILITATEA SE PRELUNGE$TE CU_________LUNI

PRIMAR I_________ I SECRETAR I_______ I

L.§. ARHITECT-§EF I_______ I

_________________ 201__
Data

Nota. In conformitate cu art. 26 din Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de construcpe, 
responsabilitatea pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare revine solidar semnatarilor acestuia.


