REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAUSENI
CONSILIUL ORA§ENESC CAU§ENI
PRIMARIA
Tel: 2-22-33, fax: 2-25-54,
e-mail:primaria@causeni.org
str. M. Radu, 3

Nr.
din

2020

CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU PROIECTARE

nr. 88 din 27.02.2020
Ca urmare a cererii depuse de catre cet. Dontu Vasile,
cu domiciliul in or. Causeni, str. Frunza Nucului, nr. 28,
telefon de contact: 067254807,
inregistrata cu nr. 02/1- 25-331 din 27.02.2020,
In baza prevederilor Legii privind autorizarea executarii lucrarilor de construc{ie
se:

CERTIFICA:
Elaborarea documentatiei de proiect pentru :

Aprovizionarea cu gaze naturale a cazangeriei magazinului din str. M. Eminescu
nr. 8/a cu proiectarea cazanului cu tiraj fortat, situat in raionul Causeni, or. Causeni,
sectoral Causenii Noi, str. Mihai Eminescu, nr. 8/a,
1. Regimul juridic: Teren proprietate privata cu nr. cadastral: 2701210.152, 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 licenjiata.

Prezentul certificat nu permite executarea lucrarilor de construc0e.
Documentatia de proiect, in baza cererii se va solicita eliberarea autoriza^iei de
construire care va fi insotita 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.

/ Anatolie Dontu/

SECRETAR

AlUiniXISII

/ A.Cuco§-Chiseli|a/

^7 T.Gabrialean/

501ei, Chitanta cu nr. CCSR-9100 din data de 27.02.2020,
Transmis solicitantului la data de 27.02.2020 direct/ prin posta.

VALABILITATEA SE PRELUNGE§TE CU_________ LUNI

/___________ I

PRIMAR

L.§.

SECRETAR

ARHITICT-SII

/________ /

/________ /

__________________ 201__
Data

Nota. in conformitate cu art. 26 din Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de construcjie,

responsabilitatea pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare revine solidar semnatarilor acestuia.

