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Anexa-1.46-Aviz-incepere-lucrari nr. 762 / 30-03-2022

Către  Iliescu Constantin, în calitate de executant:

Analizând solicitarea dumneavoastră înregistrată la OCPI DOLJ cu nr.  53817 din data 25/03/2022,
se emite avizul de începere a lucrării Planului Urbanistic General al Comunei ISALNITA, judetul DOLJ

AVIZ DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII
Nr. 762 / 2022

1. Datele principale ale lucrărilor prevăzute a se executa:
*) Obiectivul lucrării: Planului Urbanistic General al Comunei ISALNITA, judetul DOLJ
*) Amplasamentele pentru care se solicită avizul sunt:

-  suprafaţa totală:  1.154,48 ha;
- termenul de execuţie: 23.03.2023

2. Documentare: Obiectivul lucrării:  Planului Urbanistic General, , în conformitate cu Ghidul
privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUG Amplasamentul pentru care se
solicită avizul este UAT Isalnita, jud. Dolj ,     - suprafata totală a zonei de interes: 1154.48 ha,     -
termenul de execuţie: 23.03.2023
3.  Condiţii  tehnice  pentru  executarea  lucrărilor:  Lucrările  vor  consta  din  măsuratori  pentru
realizarea reţelelor geodezice de îndesire şi ridicare, cu respectarea prevederilor art. 347, 348, 349
din  Ordinul  700/2014,  în  sistem  naţional  de  proiecţie  Stereografic  1970,  ridicarea  detaliilor
topografice,  culegerea  atributelor,  verificări  şi  validări  ale  datelor  existente,  calculul  analitic  al
suprafeţei.   Datele  de  teren precum şi  informaţiile  obţinute  după prelucrare,  vor  fi  structurate  şi
predate  pe  suport  analogic  şi  digital,  în  formate  standardizate.  Pentru  realizarea  suportului
topografic  al  planurilor  urbanistice  generale,  al  planurilor  urbanistice  zonale,  al  planurilor
urbanistice  de  detaliu  este  obligatoriu  sa  utilizeze  limitele  unitatilor  administrativ  teritoriale
detinute  de  oficiile  teritoriale,  limitele  imobilelor  inregistrate  in  sistemul  integrat  de  cadastru  si
carte funciara si ale planurilor parcelare, receptionate de catre oficiul teritorial Memoriul tehnic va
cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare si
reprezentare  a  datelor,  preciziile  obţinute,  suprafaţa  pe care  se  execută  lucrarea (în  ha);   Planul
topografic  (în  format  analogic  si  digital  –  dxf)  la  o  scara  convenabilă  (scara  1:5.000-1:1.000);
Documentaţia topografică anexatã la solicitarea recepţiei suportului topografic al PUZ va conţine:
borderoul;   dovada achitării  tarifelor legale;   cererea de recepţie;   copia avizului de începere a
lucrării;    inventarul  de  coordonate  ale  punctelor  de  inflexiune  care  definesc  limita  puz-  ului,  în
format  digital;    calculul  analitic  al  suprafeţei  delimitate  prin  puz;    memoriul  tehnic,  care  va
cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi
reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa pe care se execută lucrarea (în ha);   planul
topografic (în format analogic şi digital - dxf), scara 1:5.000-1:500, pe care se vor evidenţia limitele
puz-  ului  şi  limitele  imobilelor  din  interiorul  puz  cărora  le-au  fost  acordate  numere  cadastrale;
planul de încadrare în zonă, la o scară convenabilă, pe care se va evidenţia limita puz faţă de limita
intravilanului existent, în cazul puz- urilor executate în extravilan;   fişierul .cpxml.
4.  Recepţia  lucrării:  Documentatia  tehnică  se  receptionează  de  OCPI  Dolj,  în  conformitate  cu
prevederile  regulamentului  aprobat  prin  Ordinul  Directorului  Generel  al  ANCPI  700/2014,  cu
modificarile si completarile ulterioare. Tarifarea serviciului privind receptia documentatiei tehnic se
va  face  conform  Ordinului  Directorului  General  al  ANCPI  39/2009,  cu  modificarile  completarile
ulterioare

Inspector
BOGDAN-SORIN BALA
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