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Anatolie Donţu

AUTO RIZAŢIE DE CONSTRUIRE
nr. #  din 2020

Ca urmare a cererii şi a documentelor anexate, depuse de cet. Ciobanu Zinaida 
cu domiciliul în or. C ăuseni, str. Pietre Vechi, nr. 56, ap. 2, 

telefon de c o n ta c t: 079947884  
înregistrată cu nr. 02/1-25 -713 din 22.06.2020,
/V

In baza prevederilor Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţie şi Planul urbanistic general al or. Căuseni. aprobat prin decizia consiliului 
local nr. 8/13 din 11.10.2017.

SE A U T O R I Z E A Z Ă :
Executarea lucrărilor de construcţia garajului cu subsol si amenajarea 

accesului din str. M iron Costin, 
situat în or. Căuseni. sectorul Căusenii N oi, 
strada Pietre V echi, nr. 56д cod cad astra l: 2701221.017.
în urm ătoarele condiţii: Lucrările de construcţie se vor efectua num ai pe timp de zi si 
nu vor afecta proprietăţile private în vecinătate. Zona de şantier va fi îngrădită pe 
perimetru cu gard orb. V or fi asigurate m ăsuri de securitate a participanţilor la procesul 
de executare a lucrărilor şi a perspoanelor ce vor circula nem ijlocit în preajm a zonei de 
şantier. După term inarea lucrărilor proprietarul va aduce în stare ideală terenul aferent.

D ocum entaţia de proiect a fost elaborată de SC„ORDO -STIL„SRL cu sediul 
în or.Căuseni, licenţa AM M II nr. 043452 din 09.02.2009, prelungită în anul 2014. 
proiectul nr. 64/06-20 PG si este sem nat de proiectaţi atestaţi în domeniu: ASP- 
Balan. V. Certificat nr. 1589 din 2016, IŞP- Cam enşcic. 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 term enele stabilite în 
proiectul de organizarea executării acestor lucrări
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/  SECRETAR / /

ARH ITECT-ŞEF

i, Chitanţa cu nr. 12NP-B100 din 22.06.2020,
Prezenta autorizaţie a fost transm isă solicitantului la data de /V-f . <£?# 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

Primar /_______________ / SECRETAR / /

P r im a r  >4

A chita t''sum a de 1001<

L.Ş. ARH ITECT-ŞEF / /


