REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
PRIMĂRIA
Tel: 2-22-33, fax: 2-25-54,
e-mail:primaria@causeni.org
str. M. Radu, 3
Primarul or. Căuşeni
Anatolie Donţu
CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU PROIECTARE
nr.

din

& 63

2020

Ca urmare a cererii adresate de către cet. Deaciuc Natalia, cu domiciliu în or.
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, пг.ЗА, ap. 4, telefon de contact: 069529279,
înregistrată cu nr. 02/1- 23- 696A din 18.06.2020,
In baza prevederilor Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţie,
CERTIFIC :
A

următoarele cerinţe, stabilite prin Planul urbanistic general al or. Căuşeni, aprobat prin
decizia consiliului local nr. 8/13 din 11.10.2017, pentru elaborarea documentaţiei de
proiect pentru : Construcţia unei întrari separate din contul geamului la demisolul
blocului locativ, pe imobilul cu nr. cadastral: 2701210.135.01.103, situat în or. Căuşeni,
str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. ЗА, ap. 5,
după cum urmează :
1.Regimul juridic: Imobilul proprietate privată, cu suprafaţa 33.Im 2, modul de folosinţă
nelocativă, situat în intravilanul or. Căuşeni, confirmat prin Extrasul din Registrul
bunurilor imobile.
2. Regimul economic: din sursele proprii.
3.Regimul tehnic: Lucrările solicitate vor fi executate conform legislaţiei şi normelor în
vigoare. Conectarea la reţelele tehnico-edilitare publice vor fi efectuate conform avizelor
serviciilor respective.
4. Regimul arhitectural - urbanistic: Imobilul respectiv este situat în sectorul Căuşenii
Noi, în Zona rezidenţială multietajată şi terenuri pentru dezvoltare. Lucrările de construcţie
vor fi efectuate cu condiţia că se va ţine cont de recomandările prevăzute în Raportul de
Expertiză. Planificarea funcţională, faţadele cu fişa coloristică vor fi efectuate conform
proiectului elaborat de către firma de proiectare licenţiată

Prezentul certificat nu permite executarea lucrărilor de construcţie.
Documentaţia de proiect, în baza cererii se va solicita eliberarea autorizaţiei de
construire care va fi însoţită de următoarele avize şi studii stabilite prin lege.
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Achitat suma de 50 lei, Chitanta cu nr. D95N-B100 din 18.06.2020.
Prezentul certificat a fost transmis solicitantului ( beneficiarului) la data de
$3 , Ofi_____ 2020 direct/ prin poştă.
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