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AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE
nr.
/f
din
2020
Ca urmare a cererii şi a documentelor anexate, depuse de cet. Buga Nicolai
cu domiciliul în r. Căuşeni, satul Tocuz,
telefon de co n tact: 060906666
înregistrată cu nr. 02/1-23 -585 din 23.06.2020,
In baza prevederilor Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţie şi Planul urbanistic general al or. Căuşeni, aprobat prin decizia consiliului
local nr. 8/13 din 11.10.2017.
A

SE A U T O R I Z E A Z Ă :

Executarea lucrărilor de Construcţie Comercială (P) + locuinţă ( E), cu
parcare auto, organizarea circulaţiei rutiere în limita terenului destinat pentru
construcţii, cu amenajarea staţiilor de transport public în str. Ana şi Alexandru si
accesul în teren din str. Ana si Alexandru.
situat în or. Căuşeni, sectorul Botna de Sus,
strada Ana si Alexandru, nr. 2A, cod cadastral: 2701209.278.
în următoarele condiţii: Lucrările de construcţie se vor efectua numai pe timp de zi
şi nu vor afecta proprietăţile private în vecinătate. Zona de şantier va fi îngrădită
pe perimetru cu un gard orb conform planşei de organizarea a lucrărilor de
şantier, pe una din laturile principale de afişat un panou informativ care va
cuprinde imagine color 3D a obiectului dat. Vor fi asigurate măsuri de securitate a
participanţilor la procesul de executare a lucrărilor şi a persoanelor ce vor circula
nemijlocit în preajma zonei de şantier. După finisarea lucrărilor proprietarul va
aduce în stare ideală terenul aferent. La ieşirea de pe şantier de amenajat
platforma de curăţare a camioanelor si utilajului. Accesul pentru transportul
specializat implicat în procesul tehnologic din str. Ana şi Alexandru.
Documentaţia de proiect a fost elaborată de SC„ORDO-STIL„SRL cu sediul
în or.Căuseni, licenţa AMMII nr. 043452 din 09.02.2009, prelungită în anul 2014,

proiectul nr. 64/06-20 PG şi este semnat de proiectaţi atestaţi în domeniu: AŞPBalan. V. Certificat nr. 1589 din 2016, ISP- Camenscic. I, Certificat nr. 0034 din
2018.
Termenul de începere a lucrărilor de construcţie este de 6 luni de la data
eliberării prezentei autorizaţii.
Durata executării lucrărilor de construcţie nu va depăşi termenele stabilite în
proiectul de organizarea executării acestor lucrări
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Achitat suma de 1001ei, Chitanţa cu nr. 48VR-B100 din 24.06.2020,
Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului la data de
0 /* 2020
direct/prin poştă.
II. Durata executării lucrărilor de construcţie se prelungeşte în conformitate cu
prevederile art. 15, alin. (5) din Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţie c u ___________ luni şi în baza cererii depuse de către solicitant
sub nr.
din
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