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3. REGIMUL TEHNIC:
Conform Regulamentelor de urbanism aferente P.U.G. -urilor comunelor traversate de autostradi gi a

oragului TTrgu Neamt, pe traseul propus existi restricfii de construire de-a lungul zonelor de protectie:
sanitare, ale refelelor de transporl gaze naturale, retelelor electrice de inalti, medie gi joasl tensiune, refelelor
magistrale sau locale de api, de canalizare, de telefonie, ale cursurilor de ape, ciilor de comunicafii (drumuri
nationale, judetene, de interes local gi de exploatare), ale ariilor naturale protejate, ale monumentelor istorice.

Documentafia tehnici pentru obfinerea autorizaliei de construire, compusi din piese scrise gi
desenate, se va elabora in baza confinutului - cadru previzut in anexa nr. I la Legea nr. 50/1991, prevederilor
Ordinului M.D.R.L. nr. 839/2009, H.G. nr. 525/1996 9i Regulamentelor locale de urbanism 9i va prezenta solutia
privind construire Autostrada Tirgu Mureg -Tirgu Neamt, pe sectorul judefului Neamt, cu referire la:

- stabilirea amplasamentului autostrizii, respectiv coridorul de expropiere pe baza documentafiilor
topo - cadastrale, aprobate conform legii;

- solutia constructivi (caracteristici tehnice, profil transversal, structuri rutieri, noduri rutiere,
poduri, pasaje, viaducte, tuneluri);

- dotiri ale autostrizii: parciri, spatii pentru servicii, centre de intretinere gi coordonare, cu referire la
elemente privind volumetria, aspectul general al clidirilor, inillimea maximi, sistemul constructiv
9i principalele materiale de construcfii;

- racordarea refelei de transport rutier nalional la cea de interes regional/local precum gi la terenurile
agricole din extravilan;

- lucriri hidrotehnice (lucriri de protecfie ale albiilor cursurilor de ape, lucriri de deviere a albiei,
amenajare a torenfilor);

- Iucriri de consolidare a versantilor, lucriri de drenaj;
- echiparea cu utilitifi: iluminatul pe autostradi, alimentare cu energie electricS, alimentare cu

canalizare, telefonizare, mon itorizarea autostrdzii ;

- semnalizirigimarcaje;
Autorizaliile de construire/desfiin[are pentru organiziri de gantier 9i desfiinliri de construc(ii aflate in

coridorul de expropiere se vor elibera conform Ordinului M.T./M.D.R.A.P. nr. 383/913/2016.
Se vor respecta prevederile art. lV din OUG nr. 4912017.
Proiectul lucririlor in faza D.T.A.C. va respecta prevederile legislaliei specifice din domeniul

construcfiilor 9i instalaliilor pentru construc[i, arhitecturii, amenajirii teritoriului 9i urbanismului precum 9i a
legislaliei privind implementarea proiectelor de infrastructurd transeuropeani de transport.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizaUnu poate fi utilizat in scopul declarat
pentru/intrucat: elaborarea documentafiei pentru autorizarea executarii !ucririlor de

i privind construire: Autostrada uMu

4. OBLTGATTT ALE TTTULARULUT CERTTFICATULUt DE URBANTSM:
in scopul elabordrii documentaliei pentru autorizarea executirii lucririlor de construcfii- de CONSTRUIRE-

solicitantul se va adresa autoritdtii competente pentru proteclia mediului:
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT
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in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice li

private asupra mediului, modificatd prin Directiva Consiliului 97l11lCE gi prin Directiva Consiliului gi Parlamentului European
2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri gi programe in legdturd cu mediul gi modificarea, cu privire
la participarea publicului gi accesul la justitie, a Directivei 85i337/CEE gi a Directivei 96i61/CE, prin certificatul de urbanism se
comunicd solicitantului obliga[ia de a contacta autoritatea teritorialS de mediu pentru ca aceasta sd analizeze gi sd decidS, dupd
caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaludrii impactului asupra mediului.

ln aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 851337ICEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfSgoard
dupd emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executirii lucrdrilor de construclii la
autoritatea administraliei publice competente.

in vederea satisfacerii cerinlelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentd pentru
protectia mediului stabilegte mecanismul asiguririi consultdrii publice, centralizdrii optiunilor publicului gi formulSrii unui punct de
vedere oficial cu la realizarea in acord cu rezultatele consultdrii ln aceste

n situatia in care autoritatea competente pentru protectia mediului stabilegte efectuarea evaludrii impactului asupra
mediului gi/sau a evaludrii adecvate, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritdtii administratiei publice competente
cu privire la menlinerea cererii pentru autorizarea lucrdrilor de constructii.

n situatia in care, dupd emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul deruldrii procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, solicitantul renunte la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligalia de a notifica acest fapt autoritdtii

ape,

Certificatul de urbanism nu [ine loc de autoriza(ie de CONSTRUIRE Si nu conferi dreptul de a executa
lucriri de constructii

Dupd primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competentd pentru
protectia mediului in vederea evaludrii iniliale a investiliei 9i stabilirii demardrii procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului gi/sau a procedurii de evaluare adecvatd. ln urma evaluarii initiale a notificdrii privind intentia de realizare a proiectului


