
Nr. 1959 / 19.09.2019

C Ă T R E ,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SEBEŞ
str. Piaţa Primăriei, nr. 1, mun. Sebeş, jud. Alba

La cererea dvs. înregistrată sub nr. de mai sus vă comunicăm :

AVIZUL DE AMPLASAMENT FAVORABIL

în vederea : Iluminat public pe străzile Aurel Vlaicu, Fântâna de Aur, 8 Martie, Sticlarilor în 
municipiul Sebeş, conform certificat de urbanism nr. 339 din 19.06.2018, emis de Primăria 
municipiului Sebeş şi a planului de situaţie anexat.

Vă restituim anexat prezentului aviz, un exemplar din planul de situaţie completat cu 
reţelele de apă şi de canalizare existente în zonă.

în preajma reţelelor de apă şi de canalizare, săpăturile se vor executa manual.
Se va avea grijă la branşamentele de apă potabilă şi racordurile la canalizare 

existente pe stradă.
Pe durata executării lucrării atunci când situaţia din teren o impune va fi convocat 

delegatul SC APA CTTASA - Sucursala Sebeş pentru acordarea asistenţei tehnice. 
Avarierea sau distrugerea parţială sau totală a unor părţi din reţeaua publică provocată cu 
ocazia execuţiei lucrărilor proiectate va fi remediată prin grija şi pe cheltuiala dvs., fără a fi 
exoneraţi de plata daunelor sau eventualelor pagube produse cu aceste ocazii.

Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri de protejare a reţelelor de apă şi 
canalizare, pentru a se evita degradarea şi a se asigura continuitatea funcţionării precum 
şi accesul pentru exploatare şi intervenţii. Se va evita circulaţia şi staţionarea utilajelor 
grele pe traseul conductelor cât şi depozitarea materialelor de construcţii sau a pământului 
rezultat din săpături, pe traseele reţelelor noastre, pe cămine de vane sau cămine de 
canalizare.

ŞEF
ing. ŞERBĂF

BIROU TEHNIC

F-PS-SCIM-I2-01, Ed.l, rev.I
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SDEE
Transilvania Sud

Societatea de Distribuţie a Energici Electrice Transilvania Sud S.A.
Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Alba
Piaţa Construi Europei Nr. t ,  530096, Alba Iulia, lud. Alba

Tel: +40 258 805 999 C.I.F. SDEE TS/C.U.I. Suc.: ROM493260 /  14519580

Fax: +40 258 812 410 R.C. SDEE TS/Suc.: 108/238/2002 /101/121/2002
ivwrt.distributie-energje.ro Capita! Social: 445.826 400 lei

Cod operator date cu caracter personal: 21641

Birou Acces la reţea

C Ă T R E ,
MUNICIPIUL SEBES 

ju d e ţ ALBA, loca lita te  SEBES strada  
PIAŢA PRIMĂRIEI nr. 1 cod posta i 515800

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu 
nr. 70401915735  / 13.09 .2019 , pentru obiectivul ILUMINAT PUBLIC 
PE STRĂZILE: AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR , 8 MARTIE, 
STICLARILOR - MUNICIPIUL SEBES, amplasat în judeţ ALBA, localitate 
SEBES strada AUREL VLAICU nr. FN cod postai 515800 INTRAVILAN

în urma analizei documentaţiei, pentru realizarea , se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 70401915735  / 17.09 .2019

*Fata de LES 0.4kV  din zona veţi păstră distanta minima im pusa de NTE 007/08/00 - "Normativ 
pentru proiectarea si execuţia reţelelor de cabluri electrice".

*Executarea lucrărilor de săpături din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, 
numai in prezenta delegatului SDEE Transilvania Sud SA - Sucursala de D istribuţie a Energiei 
Electrice ALBA si cu respectarea norm elor de protecţie a m uncii specifice - NPSM. In caz 
contrar, beneficiarul (sau executantul, după caz) va suporta consecinţele pt. orice deteriorare a 
instalaţiilor precum si răspunderea in cazul accidentelor de natura electrica si/sau neelectrica. 
*La intersecţia cablului de branşam ent cu reţeaua de cabluri, se va avea in vedere pastrarea unei 
distante de protecţie pe verticala. De regula, cablul de branşam ent va supratraversa cablul cu 
tensiune mai mare, cu condiţia m enţinerii adâncimilor de pozare.

*Fata de LEA 0,4 kV  veţi respecta condiţiile im puse de PE 106/95 "Normativ pentru  proiectarea 
si executarea liniilor electrice aeriene de j.t."

Este interzisa suspendarea cablurilor de alte cabluri sau conducte învecinate 
*Gropile ramase neastupate după încetarea lucrului trebuie îngrădite si marcate cu indicatoare 
de securitate si de circulaţie, iar pe tim p de noapte cu sem nalizare luminoasa.

*Receptia lucrării se va face inainte de astuparea acesteia cu pam ant si in prezenta delegatului 
nostru, după verificarea condiţiilor de coexistenta cu instalaţiile electrice .

*Fata de fundaţia stâlpilor si LEA 0,4 kV  din zona veţi respecta condiţiile im puse de Ordinul 
49/2007 ;

*In zona LEA nu veţi folosi utilaje agabaritice la realizarea lucrărilor.
*Eventualele protejări, refaceri sau devieri ale instalaţiilor noastre afectate de lucrarea dv. se 
vor face printr-o firm a atestata ANRE in baza unui contract de reglem entare reţele electrice, ce 
se va încheia la S. M onitorizare Investiţii a SDEE Alba

*Beneficiarul si/sau constructorul su n t direct răspunzători material si penal pentru lucrările 
executate care conduc la deteriorări de instalaţii electrice si accidente de munca. Beneficiarul 
si/sau constructorul se obliga sa suporte integral contravaloarea lucrărilor de reparaţii a 
instalaţiilor deteriorate, precum si daunele cauzate de întreruperea alimentarii cu energie  
electrica a consumatorilor, daca acestea su n t cauzate de lucrările executate  

*Avizul de am plasam ent este valabil num ai pentru amplasam entul pentru care a fo st emis; 
realizarea obiectivului pe un alt am plasam ent nu poate fi făcută decât după obţinerea unui aviz 
pentru  noul amplasament.

*Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii certificatului de urbanism si isi pierde 
valabilitatea in cazul nerespectarii planului de am plasam ent al obiectivului .

*Alaturat va restitu im  un plan de situaţie pe care s-au figura t orientativ instalaţiile noastre din 
zona.
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^-7 Transilvania Sud

Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Alba
Piaţa Consiiul Europei Nr. 1, 5.10096, Alba Iulia, lud. Alba

Tel: +40 258 805 999 C.I.F. SDEE TS/C.U.I. Suc.' RO14493260 /  14519580

Fax: *40 258 812 410 R C . SDEE TS/Suc,: 108/238/2002 / JO I/121/2002
wwv.distributie-energie.ro Capita! Social. 445.826.400 lei

Cod operator date cu caracter personal: 21641

S-a eliberat prezentul aviz în conformitate cu certificatul de urbanism nr. 339 din 19.06.2019 
Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de 226.10 RON s-a achitat cu chitanţa nr. /
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DELGAZ
g r i d

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SEBES
Sebeş, str. Piaţa Primăriei, nr. 1, jud. Alba

Delgaz Grid SA
Olteniei 21A 
510122 Alba Iulia 
www.delgaz-grid.ro

Lucia Raluca Ciurlin

T 0358.403 305 
F 0358.403 313 
raluca.ciurlin@delgaz-grid.ro

Departament Acces la Reţea

AVIZ FAVORABIL
Nr. înregistrare 372507612, Data 27.09.2019 

Stimate domnule primar Dorin Nistor
Urmare a solicitării dumneavoastră privind emiterea avizului de amplasament 
pentru lucrarea

„ILUMINAT PUBLIC”
Sebeş, str. Aurel Vlaicu, Fantana de Aur, 8 Martie, Sticlarilor, jud. Alba

în urma analizării documentaţiei depuse vă comunicăm avizul favorabil, 
CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A 
CONDIŢIILOR DE MAI- JOS:

A. Condiţii tehnice:
1. La execuţia lucrărilor se vor respecta prevederile NTPEE-2018 
privind distanţele de securitate între reţelele de distribuţie sau 
instalaţiile de utilizare subterane a gazelor naturale şi diferite
construcţii sau instalaţii învecinate:
a. Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri PE - OL
susceptibile de a fi construite 1.0-2.Om
b. Clădiri fără subsoluri 0.5-1.5m
c. Canale pentru reţele termice, canale pentru insta
laţii telefonice 0.5-1.5m
d. Conducte de canalizare 1.0-1.Om
e. Conducte de apă, cabluri de forţă, cabluri telefoni
ce mont. direct în sol, sau căminele acestor instalaţii 0.5-0.6m
f. Cămine pt. reţele termice, telefonice şi de canalizare, staţii
sau cămine subterane în construcţii independente 0.5-1 .Om
g. Copac 0.5-1.5m
h. Stâlpi 0.5-0.5m
Notă: Distanţele, exprimate în metri, se măsoară în proiecţie 
orizontală între limitele exterioare ale conductelor şi construcţiile sau 
instalaţiile subterane.
2.In zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este 
aceaste definită de legislaţia în vigoare, nu se vor realiza construcţii 
indiferent de natura acestora (ziduri de sprijin şi montare borduri).

Preşedintele Consiliului de
Adm inistraţie
Frank Hajdinjak

Directori Generali 
Ferenc Csulak 
Carmen Teona Oltean (adj.) 
Petre Radu (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureş 
CUI: 10976687 
A tribu t fiscal: R0 
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureş 
IBAN:
RO11BRDE270SV2754 0412700 
Capital Social Subscris şi Vărsat: 
773.257.777,5 R0N
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3. Intersecţia traseelor reţelelor de distribuţie a gazelor naturale cu 
traseele altor instalaţii şi construcţii subterane sau supraterane se face 
cu avizul unităţilor deţinătoare şi se realizează la cel puţin  200 mm 
deasupra celorlalte instalaţii.
4. Pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze, 
se prevăd măsuri de etanşare la trecerile instalaţiilor de orice utilitate 
(încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune 
etc.) prin pereţii subterani şi prin planşeele subsolurilor clădirilor, la 
toate clădirile amplasate în localităţi în care există reţele de gaze 
naturale,indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze 
naturale.
5. Daca este cazul realizării unor lucrări de subtraversare a reţelelor 
de gaze naturale, se vor lua masuri de protecţie stabilite de comun 
acord cu delegatul Delgaz Grid SA, in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare;
6. Adâncimea de pozare a conductelor si branşamentelor de gaze 
naturale, este cuprinsă intre 0,2 m şi 1,2 m, in funcţie de anul de 
execuţie al lucrării si in funcţie de natura terenului existent la acea 
data ( carosabil, trotuar , zona verde, etc.)
7. (1) Se interzice montarea subterană a două conducte de gaze 
naturale pe trasee paralele la o distanţă, măsurată în  proiecţie 
orizontală de la generatoarea exterioara a conductelor, m ai mică de 
0,5 m; se recomandă ca distanţa între conducte să fie mai mare decât 
1,5 • (D1+D2), unde D l şi D2 reprezintă diametrele exterioare ale 
conductelor respective.
(2) In situaţia prevăzută la alin. 1, conducta de presiune m ai mică se 
pozează spre clădiri.
8. Dacă lucrările menţionate impun modificarea/relocarea conductelor 
şi branşamentelor de gaze naturale, modificările se realizează în 
conformitate cu prevederile din Legea energiei electrice si a gazelor 
naturale, nr. 123/2012, art. 190. cu aducerea adâncimii de pozare a 
reţelelor de gaze naturale la min. 0,9 m raportată la cota finală a 
drumului, în baza unei documentaţii tehnice avizată conform legii si 
evaluată de Delgaz Grid SA.

B. Condiţii generale:

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.

2. Având în vedere că reţelele de distribuţie au fost trasate orientativ pe 
planul de situaţie anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris 
participarea unui reprezentant al Delgaz Grid SA la predarea de amplasament şi

2
DEGR P03-01-02-F-03, ed.2



)

)



asistenţă tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din 
partea Delgaz Grid SA - Centru Operaţiuni Reţea Gaz Alba. Solicitarea se va 
transmite pe adresa de mail al emitentului de avize sau la Centrul de Relaţii cu 
Publicul din Alba Iulia, str. Olteniei, nr. 2 IA, cam. A0010.
Adâncimea de pozare a reţelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,2-l,2m.

3. în cazul în care s-a produs o deteriorare a reţelei de gaz, astfel încât, au 
apărut scurgeri de gaz, se va anunţa imediat Dispeceratul de Urgenţă Delgaz 
Grid SA, la telefon: 0800-800.928 şi 0265-200.928, şi vor fi luate, totodată, 
primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, 
explozie), până la sosirea echipei de intervenţie.
Dacă prin săpătură a fost afectată izolaţia reţelei de gaz (atingere izolaţie, 
rupere izolaţie, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv 
reţeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acţiune mecanică, se va opri 
imediat lucrarea şi se va solicita prezenţa reprezentantului Delgaz Grid SA, 
pentru remedierea defecţiunii provocate şi/sau constatate.
Deteriorarea izolaţiei atrase după sine corodarea materialului tubular ,si  
apariţia defectelor de coroziune, greu de depistat, care vot avea urmări grave 
(explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca si 
cauză deteriorarea izolaţiei în timpul execuţiei lucrării avizate de către Delgaz 
Grid SA, izolaţie care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a 
anunţat reprezentantul Delgaz Grid SA, beneficiarul avizului va fi direct 
responsabil de producerea evenimentului.
în cazul avarierii sau deteriorării conductelor şi instalaţiilor aflate în 
exploatarea Delgaz Grid SA -  Centru Operaţiuni Reţea Gaz Alba, beneficiarul 
va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze 
naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor afectate.

4. Săpătura din zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este 
aceasta definită de legislaţia în vigoare, se va realiza în mod obligatoriu, 
manual, pentru a nu afecta izolaţia, materialul tubular, sau alte elemente de 
construcţie a reţelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).

5. în mod obligatoriu, reţelele de gaze naturale - a căror acoperire e 
afectată de lucrarea de construcţie, vor fi aşezate, respectiv acoperite cu un strat 
de nisip de granulaţie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la 
generatoarea inferioară şi superioară a conductei şi pe o lăţime de 20 cm, de la 
generatoarele exterioare ale conductei.
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6. în zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta 
definită de legislaţia în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, 
astfel încât să nu se deterioreze reţelele de gaz, pe o înălţime de minim 30 cm 
(inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

7. în cazul în care lucrarea de construcţii afectează răsuflătorile şi/sau 
căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziţia iniţială. Se 
impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de 
cămine, a tijelor de acţionare etc.

8. Cu minimum 5 zile înainte de recepţia la terminarea lucrărilor, se va 
informa în scris Delgaz Grid SA, Centru Operaţiuni Reţea Gaz Alba asupra 
datei la care e programată recepţia.Solicitarea se va transmite pe adresa de 
mail al emitentului de avize sau la Centrul de Relaţii cu Publicul din Alba 
Iulia, str. Olteniei, nr. 2 IA, cam. A0010.

9. Prezentul aviz este valabil până la data de 27.09.2020 (12 luni),cu 
posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de 
urbanism (sau document înlocuitor -  se va preciza tipul şi natura 
acestuia).Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de 
expirarea avizului iniţial.
în cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde 
valabilitatea.

Cu respect,

Babes Florin
Coordonator Echipa Acces la Reţea Alba

' V  V "

Ciurlin Lucia Raluca 
Manager Racordare

0 llU 0 <
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Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA

Nr. 9661/18.09.2019

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SEBES prin primar 
DORIN NISTOR , cu sediul/domiciliul în Judeţul Alba, loc Sebeş, cp 515800, str Piaţa Primăriei, 
nr 1, pentru proiectul „Iluminat public pe străzile AUREL VLAICU, FANTANA DE AUR, 8 
MARTIE, STICLARILOR -  municipiul Sebeş” propus a fi amplasat judeţul Alba, loc Sebeş, cp 
515800, str Aurel Vlaicu, Fantana de Aur, 8 Martie, Sticlarilor, nr FN, înregistrată la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Alba cu numărul 9661 din data de 13.09.2019,

-în urma analizării documentaţiei depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism şi 
în raport cu poziţia faţă de arii protejate, zone-iampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone 
cu restricţii de construit, zona costieră;

-având în vedere că:
■ proiectul propus nu intră sub incidenţa legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
H proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011. cu 
modificările şi completările ulterioare;

a proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996. cu 
modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba decide:
Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului.

p.DIRECTOR EXECUTIV,

ŞEF SERVICIU 
AVIZE,

Dimitrie Horaţiu CLEP

ŞEF BIROU 
CALITATEA

ACORDURI, AUTORIZAŢII,
Doina BĂRBAT /  /  /> , /

f e 'c r  L*- ■

întocmit: Carmen MUTUl

FACTORILOR DE MEDIU

AGENGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr.7B, Alba Iulia, judeţul Alba, Cod 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Tel. 0258.813290; Fax: 0258.813248______
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

mailto:office@apmab.anpm.ro


Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA

Nr. 9662/18.09.2019

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SEBES prin primar 
DORIN NISTOR , cu sediul/domiciliul în Judeţul Alba, loc Sebeş, cp 515800, str Piaţa Primăriei, 
nr 1, pentru proiectul „Iluminat public pe străzile DRUMUL SIBIULUI, PLOPILOR-
municipiul Sebeş” propus a fi amplasat judeţul Alba, loc Sebeş, cp 515800, str Drumul Sibiului, 
Plopilor, nr FN, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba cu numărul 9662 din data 
de 13.09.2019,

-în urma analizării documentaţiei depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism şi 
în raport cu poziţia faţă de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone 
cu restricţii de construit, zona costieră;

-având în vedere că:
■ proiectul propus nu intră sub incidenţa legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
■ proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare;

H proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba decide:
Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului.

p.DIRECTOR EXECUTIV,

ŞEF SERVICIU 
AVIZE,

ACORDURI, AUTORIZAŢII,
Doina BĂRBAT

întocmit: Carmen MUTLA.

i n

FACTORILOR DE MEDIU
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Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA

Nr. 9663/18.09.2019

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SEBES prin primar 
DORIN NISTOR , cu sediul/domiciliul în Judeţul Alba, loc Sebeş, cp 515800, str Piaţa Primăriei, 
nr 1, pentru proiectul „Iluminat public pe străzile VIILOR, RĂSTOACA, SIMION BARNUTIU- 
municipiul Sebeş” propus a fi amplasat judeţul Alba, loc Sebeş, cp 515800, str Viilor, Rastoaca, 
Simion Bamutiu, nr FN, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba cu numărul 9663 
din data de 13.09.2019,

-în urma analizării documentaţiei depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism şi 
în raport cu poziţia faţă de arii protejate, zone-lampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone 
cu restricţii de construit, zona costieră;

-având în vedere că:
■ proiectul propus nu intră sub incidenţa legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
■ proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011. cu 
modificările şi completările ulterioare;

■ proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba decide:
Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului.

p.DIRECTOR EXECUTIV,

Dimitrie Horaţiu CLEI

ŞEF SERVICIU 
AVIZE,

ACORDURI, AUTORIZAŢII,
Doina BĂRBAT^ ^

întocmit: Carmen MUTUy

ŞEF BIROU 
CALITATEA

FACTORILOR DE MEDIU
MărioaţaPOPESCU
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S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

3Nr. de ordine in Registrul Comerţului: J40/8926/1997 
CIF: RO427320
Sediu social: Bucureşti, Sector 1, P-ta Presei Libere, Nr. 3-5, Clădirea City Gate, Etajele 7-18 din Turnul de Nord
Divizia: ACCES SI TRANSPORT ROMANIA
Departamentul: PROIECTARE & INVENTAR A REŢELEI PASIVE
Compartimentul: PROIECTARE REŢEA PASIVA NORD

Data: 18.09.2019 Aviz nr: 294
Număr de înregistrare: 287/ 12.09.2019

Către:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SEBEŞ

AVIZ CONDIŢIONAT

Ca urmare a documentaţiei dvs. depusă la S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - 
Centrul de Operaţiuni CJ-AB-BN, inregistrata sub nr. 287/12.09.2019, privind lucrările:

„ILUMINAT PUBLIC PE STRĂZILE: AUREL VLAICU, FÂNTÂNA DE AUR, 8 MARTIE, STICLARILOR -
MUNICIPIUL SEBEŞ”

la adresa, oraş Sebeş, străzile Aurel Vlaicu, Fântâna de Aur, 8 Martie, Sticlarilor, judeţul Alba, 

conform cu documentaţia depusă, vă comunicăm următoarele:

în zona de interes, S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. are amplasate cabluri de 
telecomunicaţii instalate subteran, în canalizaţie şi aerian.

Având în vedere importanţa deosebită a reţelei de cabluri telefonice proprietatea S.C.TELEKOM 
ROMANIA COMMUNICATIONS SA., cît şi faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform 
documentaţiei prezentate, S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. este de acord cu aceasta lucrare 
numai in condiţiile indeplinirii următoarelor măsuri de protejare a reţelelor telefonice subterane şi/sau aeriene:

^ Execuţia lucrărilor pentru care s-a solicitat avizul efectuate in zona instalaţiilor telecomunicaţii se vor executa 
numai sub asistenta tehnica a S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S A. Pentru aceasta în cel mai 
scurt timp posibil, beneficiarul /constructorul va solicita acordarea de asistenta tehnica, telefonic si prin fax, la 
Departament Centru de Operaţiuni CJ-AB-BN 

r- Persoana de contact
TELEKOM ROMANIA SA -  Supervizor Operaţiuni Alba-Todea Daniel, telefon 0258.804187;
0760.247071; fax 0258.804187.

• Predarea amplasamentului privind reţeaua Tc. existenta se va concretiza prin semnarea unui Proces 
Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Conventii, semnate de 
ambele parti, beneficiar / constructor si S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., la 
predarea amplasamentului

• Documentaţia de specialitate privind devierea şi protecţia cablurilor de telecomunicaţii aeriene afectate de 
către aceasta lucrare va fi executata de către S.C.TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Comp. 
Proiectare Reţea Pasiva Nord

• Execuţia lucrărilor de specialitate privind devierea şi protecţia cablurilor de telecomunicaţii aeriene afectate de 
către aceasta lucrare va fi executata de către S.C.TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. prin 
constructori agreaţi

• S.C.TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. va reloca in subteran , in infrastructura proprie sau pusa 
la dispoziţie de către MUNICIPIUL SEBEŞ, reţelele de telecomunicaţii aeriene afectate

• Lucrările de relocare a reţelei de telecomunicaţii aeriene se vor corela cu toate celelalte lucrări din perimetrul 
in cauza pentru a nu fi afectata buna funcţionare serviciilor.

Cod 00347.02.03
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