
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MIJNIC1P1UL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREA Nr. 
Din -------------------- 20I8 

Privind : acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre Societatea de 
Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galati, pentru o 
suprafata de 269,55 mp de teren situat in municipiul Tecuci,in zona strazilor 
Fdt.Mihai Eminescu-Vasile Lupu-Focsa 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae , Primarul municipiului Tecuci, jude ţul 
Galaţ i; 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectu1ui 7 	din 	2018 
Consiliul local aI municipiului Tecuci, Jude ţul Galaţi,intrunit in sedinta 

indatade 	2018. 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului,inregistrata 

sub nr3d6Jdin jg, 96 2018 
Având în vedereraportul de specialitate nrJ6din _/9 06 2018. 

întocmit de Directia Arhitect Sef; 	. 	 . 
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisia de specialitate nr. 1; 
Avand in vedere adresa 54682/20 1 8 a Sucursalei de Distributie a Energiei Electrice Galati 

In conformitate cu art.12 alin.(2) lit.a si lit. c,al in. (3),alin(4) din din Legea 123/2012 
energiei electrice si a gazelor naturale actualizat ă ; 

In conformitate cu prevederile art.36, alin.(2) lit.c din Legea 215/2001, privind 
administraţia publică  locală,republicata si modificată ; 

In baza art. 45 alin.(3)din Legea 215/2001, privind administra ţiei publică  locală , 
republicată  si modificată ; 

HOTARASTE: 

Art.1 Se acorda cu titlu gratuit dreptul de uz si servitute catre Societatea de 
Distributie de a Energiei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galati,asupra terenului iri 
suprafata de 269,55 mp ,apartinand domeniului public al municipiului Tecuci,identificat 
conform Planului de situatie ,anexa 1 la prezenta hotarare. 

Pentru tronsonul cuprins intre punctele 33 -4 1 conform plansei 2,dreptul de 
uz si servitute este conditionat de obtinerea de catre beneficiar a avizelor de la ANIF si 
Apele Romane. 

Art.2 Exercitarea dreptului de uz si servitute asupra capacitatilor energetice se 
realizeaza pe toata durata existentei acestora. 

Art.3 Cu data prezentei orice prevederi contrare se abroga. 
Art.4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.5 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija 

secretarului municipiului Tecuci. 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

SECRETAR 
Jr. Va1erjoche 



R O M ÂN I A 
JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EX1UNEJE DE MOTIVE 
Nr. 55 DIN __ 

Privind: acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute ,catre Societatea de 
Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galati, i3entru O 

suprafata de 269,55 mp de teren situat in municipiul Tecuci,in zona strazilor 
Fdt.Mihai Eminescu-Vasile Lupu-Focsa 

In cadrul actiunilor de modernizare a municipiului Tecuci au fost realizate 
si se vor mai realiza extinderi ale retelelor de apa si a retelelor de canalizare 
menajera ,asa incat spre finalul anului 2020 toti locuitorii sa beneficieze de acestea. 

Pentru buna funcţionare a acestora au fost proiectate si statii de pompare 
apa uzata ce au rolul de a asigura trarisferul acesteia din zonele unde cîrcuitul 
gravitational este imposibil de realizat.Una dintre zonele in care se impunea o 
astfel de statie este si cea aferenta strazilor M.Eminescu ,Vasile Lupu si Focsa,care 
datorita pozitiei a fost si printre cele mai afectate la inundatiile din 2007.. 

In baza studiului de solutii, pentru alimentarea statiei de pompare apa uzata 
str.Fdt.Mihai Eminescu fumizorul de utilitati beneficiar aI licentei de distributie a 
energiei electrice,SDEE Muntenia Nord SA a solicitat punerea la dispozitie a unui 
teren in suprafata de 269,55 mp in zona de implementare a proiectului 
susmentionat. 

Terenul ce face obiectul proiectului de hotarare apartine domeniului public 
al municipiului Tecuci,fiind in administrarea Consiliului local. 

Punerea la dispozitie a terenului se va face pe durata existentei capacitatîlor 
energetice ce urmeaza a fi amplasate.Avand in vedere ca tronsonul cuprins intre 
punctele 33-4 1 se afla in zona administrate de ANIF si de protectie a digului 
administrat de Apele Romane se impune obtinerea acordului si de la acestea. 

Faţă  de aceste considerente,supun spre dezbatere ş i aprobarea Consiliului 
local, prezentul proiect de hot ărâre. 
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ROM AN 1 A 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
D1JJ.A ARHITECT SEF 

Nr. 	DIN_______ 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute ,catre Societatea de 
Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galati, pentru o 
suprafata de 269,55 mp de teren situat in municipiul Tecuci,in zona strazilor 
Fdt.Mihai Eminescu-Vasile Lupu-Focsa 

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2,Iit.c,din Legea nr. 215/2001, republicat ă  în 2007 
privind administraţia publică  locală, consiliul local administreaz ă  domeniul public ş i 
privat al localităţii. 

Terenul ce face obiectul proiectului de hotarare apartine domeniului public aI 
muncipiului Tecuci. 

In conformitate cu prevederile art. 12 alin(2) din Legea 1 23/20 1 2 energiei electrice 
si a gazelor naturale asupra terenurilor şi bunurilor proprietate public ă  sau privată  a altor 
persoane fizice ori juridice ş i asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau 
juridice în vecinătatea capacităţ ii energetice se instituie limit ări ale dreptului de proprietate 
în favoarea titularilor autorizaţiilor de înfiinţare şi de licenţe care beneficiază  de: 
a) dreptul de uz pentru executarea lucr ărilor necesare realizării, relocării, retehnologizării 
sau 	desfiinţării 	capacităţ ii 	energetice, 	obiect 	al 	autorizaţiei; 
c) servitutea de trecere subteran ă, de suprafaţă  sau aeriană  pentru instalarea!desfiin ţarea de 
reţele electrice sau alte echipamente aferente capacit ăţii energetice ş i pentru acces la locul 
de amplasare a acestora, în condi ţiile legii; 

Având în vedere cele prezentate, consider c ă  proiectul de hotărâre indeplineste 
conditiile de legalitate. 

Directia Arhitect Sef 
	

Sef SADPP, 

arh. Vicaac 
	

in Gradea 



Societatea de Distribuţie a Eiiergiei Electrice Mtultenia Nord 

Sucursala de Distribu ţie a Energlei Electrlce Gala ţi 

SDEE 	 Str. Nlc9ae Bă lcescu nr. 35A, 800001, 3aIaţl, JucJ. Galatl 

IVI 	.. t 	N rd 	1.T(I6 305 701 	 CUI 14565366 

	

6J..40236 305 704 	 R.0 317J29112002 

( 1...»,.dîstrlbutle-eriergie.ro 	Cod operator date cu caracter personal: 1801 

TECUCI  

Societatea de Distribu ţie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA - S.D.E.E Galaţi, cu 
sediui în Galaţi, str. N. Bă lcescu, nr. 35A, înregistrat ă  Ia R.C. sub nr. 329/269/11.03.2002, cod 
fiscal nr. RO 14506181, reprezentat ă  prin Director ec. Claudiu IACOB, prin prezenta solicit ăm 
emiterea unei Hot ă râri prin care s ă  se pună  la dispozi ţia societăţii noastre, cu titlu gratuit, 
terenul în suprafata de 269.55 mn, necesar în vederea realiz ă rîi !ucrării Alimentarea cu 
energie electric ă  a locului de consum permanent STAŢIE DE POMPARE APĂ  UZATĂ  str. 
Fundătura Mihai Eminescu, Tecuci conform planului de situa ţie anexat, pentru urmatoarele: 

MOTIVE 
Terenul în suprafaţă  de 269,55 mn, necesar pen ţru alimentarea locului de consum 

STAŢIE DE POMPARE APĂ  UZATĂ  str. Fundătura Mihai Eminescu, Tecuci se compune din: 
terenul în suprafată  de 266,55 mp pentru linia electric ă  subteran ă  LES 0,4 KV pozată  pe strada 
Vasile Lupu între postul de transformare PTA 3201 nr.91 IELIF Tecuci - firida de distribu ţie nou 
proiectată  E2+2 St Pompare str. M. Eminescu si în continuare pân ă  la Blocul măsură  si 
protectie BMPT ST Pompare Tecuci, firide amplasate pe strada Mihai Eminescu si terenul în 
suprafată  de 3 mp pentru fundatiile firidelor de distributie nou proiectate E2+2 St Pompare, 
Blocul măsură  si protectie BMPT ST Pompare Tecuci si TEG, trebuie pus la dispozitia societă tii 
noastre, pe toată  durata de viată  a capacitătilor energetice, cu titlu gratuit, în conformitate cu 
prevederile art 12, alin 2, 3 si 4 si art 14 din Legea nr. 123/2012 a Energiei electrice si 
gazelor naturale, după  cum urmează  

,,Art.12 (2) Asupra terenuri/or şi bunuri/or proprietate pub/ică  sau privată  a altor 
persoane fîzice orijuridice şi asupra activităţi/or desfăşurate de persoane fizice saujuridice în 
vecinătatea capacităţii energetice se instituie /imitări a/e dreptu/ui de proprietate în favoarea 
titu/anlor autorizaţii/or de înfiinţare şi de /icenţe care beneficiază  de 

a) dreptu/ de uz pentru executarea /ucrăn/or necesare realizării, re/ocării, 
retehnologizăni sau desfinţăni capacităţu energetice, obiect a/ autorizaţiei, 

b) dreptu/ de uz pentru asigurarea funcţionăni normale a capacităţii, obiect a/ 
autonzaţiei de înfiinţare, pentru revizii/e, reparaţii/e şi intervenţii/e necesare, 

c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă  sau aeriană  pentru 
instalarea,desfinţarea de reţe/e e/ectnce sau a/te echipamente aferente capacităţu energetice 
şi pentru acces la Jocu/ de amp/asare a acestora, în condiţiHe /egii; 

d) dreptu/ de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în 
pericol persoane şi bunun 

e) dreptu/ de acces Ja uti/ităţHe pub/ice. 

Societatea de Distribu ţ ie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA— prelucreaz ă  datele dumneavoastră  personale potrivitnotific ă rii nr. 18014, 
în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul realiz ă rii activităţii de prestare a serviciului de distribu ţie a energiei electrice. Datele 
dumneavoastră  pot fi dezvă luite unor terti în baza unui temei legal justificat. V ă  pute ţ i exercita drepturile de acces, de interven ţ ie si de opozi ţ ie 
în condi ţ iile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scris ă , semnată  si datată , transmisă  pe adresa societăţ ii din Ploiesti, str. 
Mă ră eti nr. 44, jud. Prahova 



Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord 

Sucursala de Distrlbuţle a Energiei Electrlce Gaia ţi 

SDEE 	 Str. Mcolae B8lcescu nr. 35 A, 800001, Gafaţi,  Jud. Galatl 

11 	0236 305 701 	 CUI; 14565366 IUI u nte n ia No rd 
Fax; +4 0236 305 704 	 R.C; 317129112002 
www.dlstrlbutie-energie.ro 	Cod operator date cu caracter personal: 1801 

(3) DrepturHe de uz şi de seMtute au ca obiect utiHtatea pub/ică, au caracter lega/, iar 
conţinutu/ acestora este prevăzut /a att. 14 şi se exercită  fără  înscriere în Cartea funciară  pe 
toată  durata existenţei capacităţii energetice sau, temporar, cu ocazia retehnolog/zării unei 
capac/tăţi în funcţiune, reparaţiei, reviziei, /ucrări/or de intervenţie în caz de avarie 

(4) Exercitarea drepturHor de uz şi servitute asupra proprietăţHor statu/uişi a/e unităţi/or 
administrativ-teritoria/e afectate de capacităţi/e energetice se rea/izează  cu tit/u gratuit, pe 
toată  durata existenţei acestora. 

Din coroborarea prevederilor legale mentionate mai sus rezult ă  că  terenul necesar 
pentru înfiinţarea si funcţ ionarea capacităţ ilor  energetice trebuie pus la dispozitia societ ăţ ii 
noastre cu titlu gratuit, pe toată  durata de viaţă  a instala ţiilor, având în vedere faptul că  
.cietatea noastră  realizează  prin intermediul acestor instalatii un serviciu de interes public, 
având calitatea de titular al licentei de prestare a serviciului de distributie a energiei electrice, 
conform Licentei de distributie a energiei electrice nr. 2001/12 10 2007, fiind titulara unor 
drepturi stabilite prin lege special ă , Legea nr. 123/2012 a Energiei electrice si gazelor naturale 

Fată  de cele expuse, vă  solicităm să  analizati această  situatie si să  dispuneti emiterea 
unei Hotă râri prin care s ă  se pună  la dispozitia societătii noastre, cu titlu gratuit, terenul în 
suprafată  de 269,55 mp ce se compune din terenul în suDrafat ă  de 266,55 mp pentru linia 
electrică  subterană  LES 0,4 KV pozată  pe strada Vasile Lupu între postul de transformare PTA 
3201 nr 91 IELIF Tecuci si firida de distributie nou proiectată  E2+2 St Pompare str. M.  
Eminescu si în continuare pân ă  la Blocul măsură  si protectie BMPT ST Pompare Tecuci 
amplasate pe strada Mihai Eminescu si terenul în suprafat ă  de 3 mp pentru fundatiile firidelor 
de distributie nou proiectate E2+2 St Pompare, Blocul m ăsură  si protectie BMPT ST 
Pompare Tecuci si TEG, amplasate pe str. Mihai Eminescu, teren necesar în vederea realiz ă rii 
lucră rii Alimentarea cu energie electrică  a locului de consum permanent STATIE DE 
POMPARE APĂ  UZATĂ  str. Fundă tura Mihai Eminescu, Tecuci 

Anexăm prezentei planul cu reprezentarea traseelor prezentate. 
Vă  multumim pentruiîijjsi colaborare, 

/ 

DEPARTAMENT .JURIDIC ŞI 	 SERVICIUL PATRIMONIU MC 
CONTROL GENERAL, 
c.j.Elena DRAGAN 	 Ing. Anişoara LIPICI 

Cod: RG-05-09-07 / rev. O 

Societate de Distri u ţie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA— prelucreaz ă  datele dumneavoastră  personate potrivitnotifică rii nr. 18014, 
în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul reatiz ă rii activităt,ii de prestare a serviciului cle distribu ţie a energiei electrice. Datele 
dumneavoastră  pot fi dezvă luite unor terţ i în baza unui temei legal justificat. V ă  pute ţ i exercita drepturile de acces, de interven ţ ie si de opoziţ ie 
în condiţ iile prevăzute de Legea nr. 677/2001 printr-o cerere scris ă , semnată  si datată , transmis ă  pe adresa societăţ ii din Ploiesti, str. 
Mă ră eti nr. 44, jud. Prahova 
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O ï~il A 	A 

Judeţui Gala ţ i 

Municipiul Tecuci 

Nr. 458/Rdin 09.01.2018. 

CERTIFICAT DE URBANISM 
Nr. 	 din 	79 

ÎN SCOPUL: INSTALAŢIE UTILIZARE CU ENERGIE ELECTRICĂ  PENTRU STAŢ IA DE POMPARE JUD. 

GALAŢI,LOC. TECUCI,FDT.MIHAI EMINESCU 

Urmare cererii adresate de SC NASI SRL, pentru SC TANCRAD SRL, cu sediul în jude ţul 

Galaţ i,comuna Vân ători, satul Costi, sectorul -, cod poştal -, strada Prelungirea Foltanului, nr. 33A, 

Hal ă-birou nr.1, sc. -, et. -, ap. -, telefon / fax- 0745004194, e-mail -, înregistrat ă  la nr. 458 din 

04.01.2018. 

Pentru imobilul - teren ş i construcţ ii - situat în judeţul Galaţ i, municipiul Tecuci, cod poştal 

805300, strada Fdt.Mihai Eminescu, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. - sau identificat prin plan de situa ţ ie, 

num ă r cadastral -. 

În temeiul reglement ă rilor documenta ţ iei de urbanism nr.10/10 ianuarie 1996 , faza PUG, 

aprobat ă  prin hotă rârea Consiliului localTecuci, nr. 16/25.03.1999 , prelungirea valabilit ăţ ii 

aprobată  prin hotă rârea Consiliului local Tecuci, nr. 4/31.01.2013 si hot ă rârea Consiliului local Tecuci 

nr. 5/21.01.2016; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de 

construcţ ii, republicată , cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, se 

CERTIFIC Ă : 

1. REGIMULJURIDIC: 

- imobilul este situat în intravilan; 

- terenul ocupat de branament este domeniul public al UATTecuci; 

- imobilul nu are servitu ţ ii: 
- imobilul nu are drept de preem ţiune; 

» 	- imobilul se afla în zon ă  de utilitate public ă ; 
- imobilul nu este în listele monumentelor istorice ş i/sau ale naturii ori în zona de protec ţie a acestora; 

2. REGIMUL ECONOMIC: 
- folosinţa actual ă  a terenului: accese pietonabile si carosabile; 
- destina ţ ia terenului stabilit ă  prin P.U.G. este: accese pietonale si carosabile; 
- terenul se situeaz ă  în zona de impozitare C; 
- referitor la zona în care se afl ă  imobilul nu sunt alte prevederi rezuttate din hot ă rârile consiliului local; 

3. REGIMULTEHNIC: 
1. Conform Regulamentului Locat de Urbanism terenul este situat în UTR 3 ş i dispune de urm ătoarele 

utilităţ i: apa,canalizare,gaze naturale, energie electric ă , telefonie 
2. Caracterul zonei: 

2.1. Funcţiuriea dominant ă  a zonei este: locuirea; 

2.2. Funcţiunile complementare ale zonei sunt :institu ţ ii si servicii,spa ţ ii verzi amenajate, accese 
pietona le si ca rosa bile,pa rcaje; 	 . 

3. Utilizare funcţ iona! ă : 
3.1. Utiliză ri perniise:locuin ţe individuale rnaxim P+2 cu caracter urban în toate zonele,moderniz ă ri ale 

cl ădirilor de locuit existente,constructii si amenaj ă ri necesare func ţiunilor complementare locuin ţelor; 

3.2. Utiliză ri permise cu condi ţii: se pot autoriza amenaj ă ri de chiocuri pe domeniul public doar cu 
statutul de construc ţii provizorii si cu obligativitatea elabor ă rii de PUD - uri. 



3. 	cae p;. 	t icog 	sau a c ă o 	oua 	s ş e ş te 	eie 

parcelei; unit ăţ i po$uante, produc ă toare de noxe, care genereaz ă  trafic intens sau care prezint riscuri 

te h n o ogice; 

4.Conditii de ampiasare,echipare si conformare a construc ţ iilor: 

4.1. caracteristici ale parceleJor: nu e cazul 

4.2. amplasarea construc ţ iilorfaţă  de aliniament: nu e cazuJ; 

4.3. amplasarea construc ţ iilor fa ţă  de limitele laterale ş i posterioare ale parcelei: nu e cazul 

4.4. distan ţele minime obiigatorii între cl ădirile cie pe aceea ş i parcel ă : nu e cazul. 
4.5. accese: nu e cazul. 

4.6. indici admisibili (maxim): POT (procent de ocupare a terenului) = nu e cazul ;CUT (coeficientul de 

utilizare a terenului) = nu e cazul; 

4.7. în ă l ţ imea construc ţ iilor: nu e cazul; 

4.8. condiţ ii de echipare edilitar ă :racordare la cele existente în zon ă ; 

4.9. aspectul exterior al construc ţiilor: nu e cazul; 

4.10. elemente de regulament privind zone protejate: nu este cazul. 

4.11. la proiectare se vor respecta prescrip ţ iile tehnice ale normativelor în vigoare ş i condiţ iile impuse de 

avizatori; 

4.12. pentru autorizare se va prezenta documenta ţ ia tehnică  conform Legii nr. 50/1991, republicată , cu 
modifică rile ş i completă rile ulterioare;copie dup ă  autoriza ţ ia de construire a locuin ţei, spaţ iu comercial, anex ă , 

etc. (dacă  este cazul); copie contract pentru executarea lucr ă rilor încheiat cu firm ă  autorizată ; lucră rile vor 

putea fi executate numai în perioada 15.03 - 15.11 ale fiecă rui an; grafic de execu ţie; prin excep ţ ie se permite 

execu ţ ia lucră rilor dacă  se înregistreaz ă  temperaturi de +5 O 

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declaratpentru: III!STALA ŢIE UTILIZARE CU 

ENERGIE ELECTRICĂ  PENTRUSTAŢIA DE POMPARE JUD. GALAŢI,LOC. TECUCI,FDT.MIHAI EMINESCU. 

CERTIFICATUL DE URBANISM NU Ţ INE LOC DE 

AUTORIZAŢ IE DE CONSTRUIRE 

Ş l NU CONFERĂ  DREPTUL DE A EXECUTA LUCR ĂRI DE CONSTRUCŢ II 

4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: 

În scopul elaboră rii documentaţiei pentru autorizarea execut ării lucrărilor de construcţ ii - solicitantul se va adresa 
autorităţii competente pentru protecţ ia mediului :Agenţia pentru protecţia mediului Galaţ i situată  în str. Regiment 11 Siret, nr. 2, 
telefon 0236/466683sau 0236/466686. 

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/cEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte pub!ice ş i private 
asupra mediu!ui, modificată  prin Directiva Consiliului 97/11/CE ş i prin Directiva Consiliului ş i Parlamentului European 2003/35/CE 
privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri ş i programeîn legătură  cu mediul ş i modificarea, cu privire la participarea 

	

publicului ş i accesul la justi ţ ie, a Directivei 85/337/CEE ş i a Directive! 96/61/CE. prin certificatul de urbanism se comunic ă  solicitantului 	( 
obligaţia de a contacta autoritatea teritorial ă  de mediu pentru ca aceasta s ă  analizeze ş i să  decidă , după  caz, încadrarea / neîncadrarea 
proiectului investiţ iei publice / private în lista proiectelor supuse evalu ă rii impactului asupra mediului. 

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desf ăşoară  după  
erniterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documenta ţiei pentru autorizarea execut ă rii lucră rilor de construc ţii la 
autoritatea administra ţ iei publice competente. 

În vederea satisfacerii cerin ţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competent ă  pentru 
protec ţia mediului stabile şte mecanismul asigură rii consultă rii publice, centraliz ă rii opţ iunilor publicului ş i formulă rii unui punct de 

vedere oficial cu privire la realizarea inves ţ iţiei în acord cu rezultatele consult ă rii publice. 

ln aceste condiţ ii: 

După  primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obliga ţia de a se prezenta la autoritatea 
competentă  pentru protecţ ia mediului în vederea evalu ă rii iniţiale a investiţ iei şi stabilirii necesit ăţ ii evaluă rii 

efectelor acesteia asupra mediului. În urma evalu ă rii iniţiale a investi ţiei se va emite actul administrativ al 

autorităţ ii competente pentru protec ţ ia mediului. 

În situaţia în care autoritatea competentă  pentru protecţia mediului stabile şte necesitatea evalu ă rii efectelor 

investiţ iei asupra mecJiului, solicitantul are obliga ţia de a notifica acest fapt autorităţii administra ţiei publice 

competente cu privire la men ţinerea cererii pentru autorizarea execut ă rii lucră rilor de construcţ ii. 

În situaţia în care, după  emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derul ă rii procedurii de evaluare a 

efectelor investi ţiei asupra mediului solicitantul renun ţă  la inten ţia de reaiizare a investi ţ iei are obliga ţ ia de a 

notifica acest fapt autorit ăţ ii administra ţ iei publice competente. 



CTI.A )i 	 Ic1A 	CCS 	V! 	 Ă  L 	•A 

OCU ENTE: 

a) Certificatul de urbanism; 

b) Dovada titlului asupra imobilului, teren ş i/sau construc ţ ii, sau, după  caz, extrasul de plan cadastraJ 

actualizatia zi ş i extrasul de carte funciar ă  de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune 

altfel (copie legalizat ă ) 

c) Documenta ţia tehnică  - D.T., după  caz: 

1D.T.A.C. 	 LjD.T.O.E. 	 Lj D.T.A.D. 

d) Avizele ş i acordurile stabilite prin certificatul cte urbanism 

d.1. Avize ş i acorduri privind utilit ăţile urbane ş i infrastructura: 

alimentare cu apă 	 E gaze naturale 	 Alte avize/acorduri 

canalizare 	 Li telefonizare 	 Acord Drumuri 

alimentare cu energie electric ă 	Li salubritate 	 Acord SADPP 

Li alimentare cu energie termic ă 	Li transport urban 	 L1 
d.2. Avize şi acorduri privind: 

Li securitatea la incendiu 	 Li protecţ ia civilă 	 Li să n ă tatea popula ţ iei 

d.3. Avize /acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate 

ale acestora: 

Li 	 Li 
d.4. Studii de specialitate 

Lireferat geotehnic 	 Li 

e) Actul administraţiv al autorităţ ii competente pentru protec ţia mediului 

f) Dovada privind achitarea taxelor legale 

Documentele de plată  a/e urmă toarelor taxe (copie) 

f.1 chitanţă  (ordin de plată ) aferent ă  A.C. (A.D.); 

f.2 chitan ţă  (ordin de plată ) aferent timbrului de arhitect 

Prezentul certifîcat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii. 

PRI MAR, 

Că tă iin-Constantin Hurdubae 

L.S. 

SECRETAR, 

Jr. Fotach9,a,Jiica 

\\ 

J ARHITECT ŞEF, 
Arhcisi1ică  

il 

(. 

Achitat taxa de:6,00 lei cu chitana 75203 nr.00100058 din 04.01.2018. 

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin po ştă  la data de 



În conformitate cu prevederie Legii nr.50/1991 privind autorizarea execut ă rii Iucră rilor de construc ţ ii, 

republicat ă , cu modifică ri(e ş i comp(et ă rile ulterioare, 

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA 
CERTIFICATULUI DE URBANISM 

de Ia data de 
	

pân ă  la data de 

După  această  ciată , o nouă  prelungire a valabilităţii nu este posibil ă, solicitantul urmând să  obţină, în 
condiţiile legii, un alt certificat de urbanism. 

PRIMAR, 	 SECRETAR, 

ARHITECT ŞEF, 

L.S. 

Data prelungirii valabilit ăţ ii : 

Achitat taxa de:  
Transmis solicitantului la data cle 

diri  lei, conform chitan ţei nr. 	
direct / prin po şta. 



Socletateade Distribuie a Enegiei Electrive MunteniaNord SA 
SucwSdla zte Dlstrtbu1e a Eneriel Electnoe Gala ţl 

Il 

 SDEE 	 Str. Nlcolae.Băicescu.r. 35 A, 800001,Galaţi, Jud. Galaţi 

Muntenla N rd 	TeI +4 0236460500 	CUI 14565366 
Faxz +4.0236305.704. 	R.C:317/291/2002 
www.disRuI1&energlejo 	Cod operatr date cu .  zr.peiscnak 18014 

POD: 594030500002501505 
AVIZ TEHNIC DE RACORDARE 

Nr30501753606din12.12.2017 

Ca urniare a cererii înregistrate cu nr. 30501753606 din data 14.11.2017 având ca scop dezvoltarea din punc.t de vedere 
tehnzc sz energetzc a actzvitatzz utlhzatorziluz ce necesita depaszrea puterzz aprobate pentru locul de consuni ce aparţine 
utilizatorului TANCP.AD SRL cu domicilzuljsectzul înjude ţul GAlATlznunicipiul (3AL4T1 codul poştal 800309 strada BP.AILEI nr 169J 
telefon 0740080540 si a anahzaru docunientaţzei anexate acesteia depusa coniplet la data 14 .11 201 7 în conforniitate cu prevederile 
Regulamentuluz pnvznd racordarea utilizatorzlor ki reţelele electrzce de interes pubhc aprobat prin Ordinul presedzntelui Autorzta ţu 
Naţzonale de Reglementare în Domenzul Energiez nr 59/2013 cu niodl11c5rlle şi coznpletărlle ulterioare denuzzut in contznuare Regulament 
se 

APROBĂ  RACORI)AREA. LA  REŢEAUA ELECTRICĂ  
A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT STATIE DE POMPARE APA UZATA 

ainplasat(â) în judetul GAL4T.I municipiul TECUCL cod poştal 805300, strada.FUNDATVRA MIHAI EMINESCU, 
rni 1N, in conditiiie nieniianate in continua.re:. 

1.Puterea aprohată : 

Puterea • 	 Evoluţia .puterii aprobate  
Situaţia aprobata 

existentaîn pentriz . . . . 	. 
.mouzentul. oraanlzare Etapa I, Etapa a II Etapa a..IiI- Etapa a IV Etapa.11nala, 

ezniteril de santier, valablla a valabzla a valabila a valainla valabi]a 

ăVIZU1ai valabila deia data •de la data de Ja data de la dătă  de la data 
panaladata _________  _________  

Putereajlc 13.041 0.04 0.001 0.00( .0.004 0 .000 32610  
niaxi ă  . . 

simultanà 
k1 12.001 0.04 0.00 0.00( 0.001 0.000 30.000  

absorbită  ___________ ___________  
Puterea znaxuna simultana kVA O Ot O 0( O O( O Ot O 04 
cepoate.11.absorizită fără  

reabzarea lucrărdor de zntarire w• O 	l ( .. . ( 0.01 . 0.0 

Alte observa ţii: 
2 Descrierea succintă  a soluţiei de racordare corelatâ cu evolu ţia puterzl aprobate stabilztâ przn 11 şa de soluţle zzr. 30501 753606 dzn 
05 12201 7 elaborată  de BARSP avizată  de CTA SDEE GalaLz cu AVIZ CTA nr. 362 / 07.12.2017 .  

a) puxzctul de racordare este stabilit la nivelul de teiisiune 0.4 kV la CD 0,4kV aferenta PTA 3201 nr. 91 IELIF Tecucz 
b) znstalaţla de racordare exzstentă  ln moznetitul euziteru avinului sz care se nien ţine 
c) IucrarI perztru realizarea znstala ţlez de racordare 
Solutza de alzmentare cu enezgie electrica a utzlzzatorulul ,,SC TANCP.AD SRL , consta zn executfa urmatoareior lucrarl pa 

tanfde racorzlare 
eclupare clrcuzl nou zn CJ) 0,4kV aferenta PTA 3201 nr. 91 IELIF Tecucz cu sigurante tzp MPR fn=160A, 
pozarea unuz cablu 1 kV tip AC2XAbY 3xl5O+ 70 mmp (in lunglme de cca 450m) ln projlle tzpzzate, de pe plecarea llbera dln 

CD O 4IcV aferenta  PTA 3201 nr. 91 IELIF Tecucz pana Ia o jlnda nou prozectata din polzester cu jlbra de stzcla montata pe 
un postament de beton ia limita de proprietate, 

- montare priza de legare Ia pamant Ia j1nda nou proiectata Rp..c4 ohml 
.Firida flou pr.oiectata va j1 echipata astfei: 	 . 
a) 2 soszrl echzpate cu separatori tripolarl vertfcali tzp SIST/MPR 1x401/160A+lx4OlflC.4 
b) 2 plecari echipate cu separatorz trlpolan verticalz tzp SIST/MPR 1x201/100A+1x201/X4 
De pe un czrcuzt electrzc dzn jlnda nou proiectata se va realiza o coloana electnca trifazata tzp C2XAbY3X5O+25 mmp pana la un 
BMPTd In=63A trlfazat din pollester cu znsertze jlbra de stzcla echipat conform  ST4/2014 cu separator czz sertare(protejat la 
atfngere directa) cu sigurante zncluse intreruptorautomat tetrapolarin=63A (curba D) loc pentru contorelectronic trlfazat 
de energze electrica actzva sz reaetwo cu znregzstrarea curbel de sarczna dzspozitzv de protectfe ta supralenszuni de frecventa 
industriala sz protectze diferentfala 

BMPT-uI nou proiectat va jl legat la prlza de pamant aferenta jlrldez  nou prozectata 
Conductorul PEN va J? legat la pnza de pamant nou proiectata cu Rpc4 ohmi 
Lucrarile cuprtnse zn tariful  de racordare vorj1 lnregistrate zn patrimoniul SDEE Galatf 
(instalatze electnca aferenta PT 3201, PTA NR 91 IELIF TECUCI, 20/0,4kV 250kVA) 

ATRnr 30501753606/12122017 	 1/4 



Aflmentarea cu energle electnca de Io BMPT-ul proiectat Ia Ti) abonat, se va face prin circuit trlfazat  LES lkV (cu cinci 
conductoare), de catre unitati atestate ANRE. 

•In confonnitate cu normatfvul 17/2011, fn sfstemele cle tensiune alternativa trebuie prevazutg o protectie suplimentara printr-
un dispozitiv de protectle Ia curent reztdual dlferentlai (DDR) care•sa nu depaseasco senslbllitatea de 30 m4. TD consumator 
se va lega la o priza de pamant cu o valoare Rpp.x4 ohml. Se va prezenta buietin de verificare  a acesteia iar periodic se vor 
face veri$can la prtza de pomant conform normativeior In vigoore. 

Protectia suplimentara se asigura in Ti) princlpal al Instalatiei aferente constructiei prin grlja consurnatorulul Cu unitati 
atestate ANRE. 

Actfonarea motoarelor cu o putere mai mare de 5.5 kWse va realfza printr-un sistem de reducerea curentulul de pornire. 
d) lucrări ce trebuie efectuate pentru întârirea re ţelei electrice existente de ţinute de operatorul de re ţea, în amonte de punctul de 

racordare, pentru crearea condi ţiilor tehnice necesare racordării utilizatorulUi, defalcate confotzn urnlatoare[or categorii; 
i. luctări de întărire deterniinate de necesitatea .asigurarii conditiilor tebnice in vederea consuinului puterli aprobate exclusiv pentru 

Iocul de consun in cauza: 
ii. lucrări de întărire peutru crearea conditiikr tehnice necesareracordarii niai multor locuri de consuzn / de consum sl de producere: 

e) punctu1 de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, lafin/pe BMPT 
f) znăsurarea energiei electrice se realizeaz ă  prin contor.electronlc trifazat  de energfe electrica activa si reactiva cu inregistrarea 

curbei de sarcina, care sa va monta in BMPTd-ul nou prolectat. 
g) punctul de delirnitare a instala ţiilor este stabilit la nivelul de ţensiune 0.4 kV, la borneie de iesire al intreruptorului, in .BMPTd. 
Eieznentele mentionate sunt in proprietatea: SDEE GALATI. 
Lucrari de modificare pentru îndepllnirea conditiilor de coexistenta si /.sau de deviere a instalatiiloreectrice existente: 

3(1) Cerinţe peritru protecţiile  şi automatizările.Ia interfaţa cu reţeaua electrică  
(2) Alte cerinţe, nomina]izate; 
a) de monitorizare şi regiaj 
b) interfeţele sistemelor de monitorizare, comand ă, achiziţie de date, măsurare a energiei electrice, telecoinunica ţii 
c) pentru principalele echiparaente de ni ăsurare, protec ţie, control şi automatizare din instala ţiile utilizatoru1ui 
(3) Condiţii speciflce pentru racordare 	 s_ 
(4)Probe/teste necesare pentru verificarea perforxnan ţelor tehnice ale centralei electrice de la locu1 de producere/locul.de consum şi de 

producere din punctu1 de vedere al conforrnit ăţii tehnice cu cerinţele normelor şi codurilor tehnice; 
4.Datele înregistrate care necesită  verificarea în ţiinpul funcţionăzii 
5. (1) În confonnitate cu prevederile Regulameutului, pentru realizarea racord ării la reţeaua electric ă, utilizatoru] încheie contractul de 
racordare cu operatorul de re ţea şi achită  acestuia tariful de racorctare reglementat, conform clauzetor contractului de racordare. 

(2) Pentru încheierea cozitractului de racordare, uti]izatorul anexeaz ă  cererli depuse la operatorul de re ţea următoarele docuniente 
prevăzute de Regulament: 

a) copia prezentului aviz tehnic de racordare; 
b) copia certificatnlui de înregistrare Ia registru1 comer ţului sau alte autoriza ţii legale de funcţionare emise de autorităţile coxnpetente, 

dacă  este cazul; 
c) A•cordui aau proxziisiunea umiateral ă  a proprietarului terenuluipentru încheierea cu operatorul de re ţea, după  perfectarea contractului 

de racordare si elaborarea proiectului tehnic al ixistala ţiei de racordare, a unei conven ţii având ca obiect .exercitarea de c ătre operatorul 
de reţea a drepturilor de uz şi servitute asupra terenului afectat, de instala ţia de racordare, în situa ţia în care terenul po care ur.meaz ă  a 
11 aniplasată  instalaţia de racordare este proprietatea privatâ a unui ter ţ; 

d) Contract de superficie, încheiat îa forina autentic ă, cu titlu gratuit în favoarea operatoru1ui de distribu ţie, î.n cazul în care 
soluţia tehnică  de racordare prevede ainplasarea pe terenu1 proprietate uti]izatorilor sau ter ţilor a unor construc ţii specia1e (posturi de 
transformare, puncte de conexiuni, cabluri.subterane, stâ]pi, etc.), care r ăniânîn proprietatea operatorului de distribn ţie; 

e) docuiaente care dovedesc constituirea garan ţiei financiare în favoarea operatorului dere ţea, cu forma şi valoarea precizate în avizul 
tehnic de racordare. 
6.(1) Valoarea tarifuluj cle racordare, stabi]it ă conform reglemeutărilor în vigoare Ia data exaiterii prezentului aviz tehnic de racordare şi 
xp1icitată  îa fişa de calcu1 anexată, este 7421396 lei, ixicluslv TVA, 

(2) Va1oarea menţionată  pentri tariful de racordare se actua]izeaz ă  la încheierea coatractului de racordare, dac ă  tarifele aprobate de 
Autoritatea Naţională  de Reglementare îa Domeniui Energiei, pe baza c ărora a fost stabi]it, au fost rnodificate prin Ordin a1 pre şedintelui 
Autorităţii Naţiona1e de Reglexaexiare în Donieniul Euergiei. Actualizarea în acest caz se face îa cond[ ţiile stabilite prin Ordinul de ap 
a noilor tar.ife. 

(3) Dacă  tariful d.e racordare a fost stabiiit iutegral sau par ţial pe bază  de deviz general, acesta se actua]izeaz ă  la încheierea contractlur 
de racordare în func ţie de pre ţurile echipamentelor şi/sau ale materia1elor în vigoare la data încheierii contractului de racordare. 
7.(1) Odată  cu tariful de racordare, utilizatorul va pl ăti operatorului de re ţea, conforzn prevederilor 1egu]amentu1ui, sunza de 0.00RON, 
drept compensaţie bănească  pe care acesta o va transniite primului utilizator care a suportat costuî instala ţiei de racordare realizat ă  .inlţial 
pentru el însuşi şi 1a care urineaz ă  să  se racordeze utilizatorul. Valoarea în lei••a compensaţiei,  se deterxniuă  la cursul oficial al zilei în care 
utilizatorul achită  cornpensaţia. 

(2) Utilizatorul va prixni, în condi ţiile prevederflor. Regulaniexitului, o cornpensaţie bănească  dacă  Ia instalaţia de racordare prevăzută  la 
punctul 1 vor fi racorda ţi ş i alţl utilizatori, în priniii 5 ani de •la punerea în func ţiurie a acesteia. 
8.(1) în situaţia prevăzută  la art. 31 dln Reguiainent, utilizatorul are obliga ţia să  constituie o garan ţie flnanciară  în favoarea operatorului 
de reţea, în #aloare de 0.0 lei, reprezentând 0.0 % din va1oarea tarifului de racordare, .sub.forxna: 

(2) Termenul îa care utilizatorul are obliga ţia să  cnstituie garan ţia financiară  prevăzută  la alin.(1), situaţiiie ţn care garanţia finaaciară  
poate fi executată  de operatorul de re ţea, precurn şi situaţiile în care aceasta înceteaz ă/se restituie utilizatorului se. prevăd în contractul 
de racordare. 

(3) Suplimentar situaţiilor prevăzute conform a]in. (2), operatorul de re ţea execută  garanţia fiaanciară  constituită  de utilizator dacâ. 
utilizatorul nu solicită  în scris operatorului de re ţea încheierea contractului de. racordare, cu anexareadocumenta ţ1ei complete prevăzute 
la art. 36 din Regularnent, în termeaul de va1abilitate al prezentului aviz tehnic de racordare. 
9. (1) Terznenul estixnat pentru realizarea de c ătre operatorul de .re ţea & lucrărilor de îatărire este pentru lucrările precizate la punctu1 
2 lit d) subpct. i şi pentru lucrările precizate la punctui 2 lit d) subpct. 11. 

(2) Termenul şi condiţiile de realizare de câtre operatorul de re ţea a Iucrărllor de întărire precizate la punctul2 Iit d) subpct. i se prev ăd 
2n contractul de racordare. 

(3) Necesltatea realiz ării lucrărilor de .întărite precizate 1a punctul 2 lit d) subpct. ii) este influenţată  de  apariţia  locuriior de consuxa/ 
de consum şi de proclucere care au fost ]uate la considerare în ca1cuîele pentru regixnurile de func ţioaere ce au deterzninat lucrăriîn de 
întărlre. respective. 

(4) Costurilepentru realizarea lucr ărilor de întăxire a reţelei electrice carenu pot 11 finan ţate de operatorul de.re ţea.în perioada imediat 
urrnătoare sunt în valoare de 0.00 lei, inclusiv TVA, pentru lucrăriie precizate la punctul 2 lit d) subpct, i ş i 0.00 lei, incluslv TVA, pentru 
Iuctările precizate la punctul 2 .1it d) subpct. .ii. 
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; 	Costurile lucrărilor de inodicare pentru îndeplinirea condi ţiilor cîe coexistenţă  prevăzute de norme şi/sau a Iucrărilor de deviere a 
instalaţii].or elebtrlce edstente ale operatorului sunt iu valoare de 0.0 lei, inclusiv TVA. 

Cosinri]epentru realizarea capacit ăţilor energetice noi rezultate dln Jucrările de modificare pentru îndeplinirea condi ţi1lor de coexistenţă  
prevăzute de norme, ori ca urmare a lucrărilor de deviere ainstala ţii1or electrice existente ale operatorului de re ţea suntînvaloare de 0.0 lei. 

(5) ln situaţia  în care, din urinătoarele motive: 
operatorul de. reţea nu are posi1iilitatea realizări.i lucrărilor de întărire până  la data so]icitată  pentru punerea sub tensiune a instala ţiei 

de utillzare, utilizatorul poate opta pentru una dintre urin ătoarele varlante: 
a) renunţarea.la realizarea obiectivului pe aznplasanientul respectiv; 
b) ainânarea realizării obiectivului pe aznplasaznentul respectiv, pân ă  Jaf1nalizarea lucrărilor de întăzire de către operatorul de re ţea; 

În acest caz, utilizatoru] . şi operatorul de re ţea încheie contractul de racordare cu obliga ţia operatorului de reţea  de a rea]iza lzzcrările de 
întărire la terznenul precizat la alz. (1). 

0dezvoltarea în etape a obiectivului cu încadrarea în ]imita de putere aprobat ă  fără  rea1izarea lucrărilor de întărire, precizată  în 
tabelul de la punctul 1; 

d) achitarea costurilor caxe revin operatorului de re ţea pentru lucrările de întări.re a reţelei în amonte de punctul de racordare, tn 
cazul în cnre nzotivul întârzierji se datoreaz ă  faptulzzl că  respectivele costuri nu sunt prev ăzute în prograznul de investiţii.al operatorului de 
reţea. În condiţiile în care uti2izatorul optează  pentru achitarea acestor costu.ri, respectivele cheltuieli i se returneaz ă  de către operatorul 
de reţea printro modalltate convenită  între părţi, ce urmeză  a fi prevăzută  în contractul de racordare. 
1o.(1) .Operatorul de re ţea proiectează  şi execiită Iucrările prevăzute la punctul 2 cu personal propriu, sau atribuie contractul de achizi ţie 
pub]ică  peaztru proiectare/executare de Iucr ări unui operator econoxnic atestat, respectând proceduxile de atribuire a contractului de 
achiziţie publică . 

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul de re ţea poate contracta lucr ărlle pentru proiectarea, ob ţinerea autorizaţiei de 
construire pentru instalaţia de racordare în numele operatorului de reţea  şi/sau  execuţia instalaţiei de racordare şi cu un anumit proiectant 
şi/sau constructor atestat, ales de c ătre utiltzator, însă  nunzai în condiţiile  îa care utilizatorul sohcită  în scris acest lucru operatorului cie 
reţeaînainte de încheierea contractului de racordare. În acest caz, tariful de racordare precizat la punctul 4 alin(1) se recalculeaz ă  conforin 
prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta 1-a ales. 
11.(1) Lucrările pentru realizarea instalaţiei de utilizare se executâ pe cheltuiala utilizatorului, de c ătre o persoană  autorizată  sau un 
operator economic atestat potrivit legii, pentru categoria respectiv ă  de lucrări. Va2oarea acestor lucr ări au este inclusă  în tariful de 
racordare. 

(2) Executazitul instala ţiei de utiJizare, precum şi uti]izatorul vor respecta norznele şi regleznentările în vigoare privind reallzarea şi 
exploatarea instalaţiilor electrice. 
12. La solicitarea operatorului de re ţea, utilizatorul va încheia conven ţia de exploatare prin care se precizeaz ă  modu2 de rea]izare a 
conduceri.i operaţionale prin dispecer, condi ţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă  a instalaţiilor, reglajul protec ţiilor, executarea 
znanevrelor, izzterven ţiile în caz de incidente. 
1341) Cerinţele Standarduiui de perfornzanţă  pentru serviciul de distribu ţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul pre şedintelui 
Autorităţii Naţionale cle Reglementare în Domeniul Energiei nn 11/2016, dezuznit în continuare Standard de diztribuie, referitoare Ia 
asigurarea continuit ăţii serviciului şi ]a ca]itatea tebnică  a energiei electrice, repreziut ă  concliţii zninime pe care operatorul de re ţea are 
obligaţia să  le aslgureutilizatorilorîn punctele de deliznitare.Durata xnaxlrn ă  pentru reznedierea uaeiîntreruperi neplanificate este stabilit ă  
rin standardz.al de djstrjbutie sau standardul de transport, dup ă  caz. Pentru nerespectarea terznenelor prev ăzute, după  caz, de standardul 

de distribuţie •sau de standardul de transport, operatorii de re ţea acordă  utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul 
respectiv. 

Durata nzaximă  pezztru eUzninarea unei întreruperi neplaniiîcate este st ăbi]ită. prin Standard, astfel: 
a) pentru mediul urban, in conditii normale de vreme, in nzaxiinunz 8 ore; 
b) pentru mediui rural, in conditii normale de vreme, in maximuzn 18• ore; 
c) pentru mediul urban sau rural, in conditii meteorologice deosebite care genereaza avarii in elemente ale RED aflate in zona 

intravilana, in maxiznu.ixz 48 ore. 
d) pentru mediul urban sau rural, in conditii meteorologice deosebite care geuereaza avarii in elemente ale RED aflate in zona 

extravllana, in znaxiinwn 72 ore. 	 - 
(2) ln situaţia în care racordarea este realizat ă  prin două  sau mai multe căi de a]i.inentare, în cazul întreruperii accidentale a unei c ăi 

de alirnentare, ca urznare a defect ării uzzui element aI acesteia, în condi ţiile existeuţei şi funcţioaării corecte a instalaţiei de automattzare, 
durata maximă  pentru conectarea celei de-a doua c ăi de alimentare este cea corespunz ătoare funcţionării lnstalaţiei de automatizare: 0.0 
seeunde. 

\...., 	(3) Informaţiile privindzzzonitorizarea continuit ăţli.şi ca]ităţii comerciale a serviciului de distribu ţie sunt pubiicate şi actualizate înfiecare 
an de către operatorul de re ţea. Acestea suntdisponibile pentru consultare la adresa web http:/iwzw.azznd.distrlbutie-energie.ro . 
1.(1) În cazul în care uti]izatorul de ţine echiparnente sau instala ţii Ia care întreruperea aliazzent ării cu energie e]ectrică  poate conduce 
la efecte econornice şi/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de uti1aje, accidente cu victixne uznane, poluarea znediului etc.), 
acsta are ob]iga ţia ca prin so].uţii proprii, tehn>logice şi/sau energetice, incluslv prin surs ă  de intervenţie, să  asigure evitarea unor astfel 
de eveniznente în cazurile în care se întrerupe furxzizarea energiei electrice. 

(2) In situaţia în care, din cauza specificului activit ăţilor desfăşurate, întreruperea aiimentării cu energie eleciric ă  îi poate provoca 
utilizatorului pagube znateriale importante şi acesta consideră  că  este necesară  o siguranţă  în allxneutare mai znare decât cea oferit ă  de 
operatorul de reţea,  prezentată  la punctul 15, utillzatorul este responsabil pentru luarea m ăsurilor necesare evitării acestor pagube. 
15.(1) În scopul asigurării uuei funcţionări selective a instala ţiilor de protecţie  şi autornatizare diu instala ţia proprie, uti]izatorul va asigura 
corelarea per.inanent ă  a reglajelor acestora cu cele ale instala ţiilor din amonte. 

(2) Echipamental şi aparatajul prin care instala ţia de utilizare se racordeaz ă  Ja reţeaua electrică  trebuie să  corespundă  normelor tehnice 
în vigoare în Roznânia. 
16.(1) Utilizatoru].va lua zn ăsurlle aecesare pentru limitarea la valoarea admisibi] ă, conform norme]or î.iz vigoare, a efectelor func ţionării 
instalaţiilor şi receptoarelor specia1e (cu şocuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechiJibrate, f1icker etc.). Instala ţiile noi se vor pune 
sub tensiune nurnai dac ă  perturbaţiile instalaţiilor şi receptoarelor speciale se încaclreaz ă  în limi.tele ad.inise, prevăzute de normele îri 
vigQare. 

(2) Utllizatorul are obligaţia de a participa la regl4u1 tensiunii/puterii reactive, conforrn reglenient ărilor tehnice în vigoare. în vederea 
reducerzi consuanului/injec ţiei de energie reactivă  din/în reţeaua electric ă, uti]izatorul va lua in ăsuri pentru compensarea puterli reactive 
necesare instala ţiilor şi/sau echipaxnentelor de la locul de producere/locul de conzu.in şi de producere. Neîndepllnirea acestei condi ţii 
determină  plata energiei electrice reactive traxzzitate în punctul de delimitare, în conforznitate cu prevederile regleznent ărilor în vigoare. 

() !n situaţia de excepţie în care punctul de m ăsurare nu coincide cu punctul de deliznitare, cazztitatea de energie electric ă înregistrată  
de contor este diferită  de cea tranzac ţionată  îri punctu1 de de]iznitare. În acest caz se face corec ţia energiel electrice în confor.initate cu 
reglementârile în vigoare. Elementele de re ţea cu pierderi, situate între punctul de m ăsura.re şi punctul de deliznitare, sunt: 

17.(1) În situaţia în care prezentul aviz tehnic de racordare este eznis pentru uaz loc de consuan definitiv, acesta este valabil pânâ la data 
emiterii certif1catului de racordare pentru puterea aprobat ă  pentru etapa f1aaIă, nzenţionată  la pct. 1, dacă  nu Intervine anterior una dln 
situaţiile prevâzute la alin. (2). 
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(2) In cazul în care este eiais pentru un loc de. cozzsumdefixiitiv, prezentul aviz tehnic de racordare îsi înceteazâ valabilitltea în 
urmatoarele situaţii: 

a) In termen de 12 luni lunl de la einitere, dac ă  nu a fost încheiat contractul de racorcîare; 
b) Ja rezilierea contractutui de racordare câruia îi este anexat. 

18.(1) In situaţia în care prezentul aviz telznic de racordare este emis pentru un Ioc de consum teznporaz acesta este valabil pânâ la data 
- (data expirârii valabilit ăţii autorizaţiei dc construire sau a aprob ărilor legale în baza cărora a fost emis). 

(2) în situaţia prevazuta la alza (1) prezentul aviz tehnic de racordare z şl încetează  valabilltatea la data încetaru pentru orzce cauz ă  
constatatâ prin hotârârejudecatoreascâ.definjtiv ă  şi irevocabilă, a valabilităţii autorizaţiei de  coasţiuire  şi/sau a aprobâriIor lega1e în baza 
cărora a fost eznis avizul tehnic de racordare. 

(3) în situaţln în care prezentul aviz tehnic de racordare este eznis peatru un loc de consuzn temporar, acesta constltuie azzexa la contractul 
pentru transportul/distribu ţiajfurnizarea energiei electrice. 

19. Prezentul aviz tehnic de racordare poate 11 contestat.Ia operatorul de re ţeaîntermen de 30 de zile de la data coznunic ării acestuia. 
20. Alte condiţii 

(1) Materialele şi echipazneutele care se uti]izeazâ la realizarea instala ţiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforine cu cerin ţele 
din speczficatiile tehnice Societatea Energetica Electrica SA. Celelalte materiale si echipaznente pentru care nu sunt elaborate în prezent 
specificatli tehnice. Societatea Energetica Electrica SA, trebuie sa fie enzologate, noi, coznpatibile cu starea tehnicâ a insta]aţlei,  să  
îndeplineascâ cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă . 

(2)Se va depuae la reglstratura SDEE Galati dosazul lnstalatlei de utilizare. 

(3)Pentru respectarea prevederilor Standarilului SR 234/2008, consuznatorul are obligatla.sa realizeze o instalatie de legare.la 
pamantlocala de.4 ohnzi care se va racorda in tabloul de distributie al.instalatlei de utilizare la bareta la caze se racordeaza PE. 

(4)Autorizatia de constzuire a obiectivuiui de la locul de consum, inclusiv a lnstalatiei deutilizare se obtlne de catre utHizator 
si constjtuje document al contractujui de racordare; aceasta conditioneaza incbeierea contractului de. execatie a instalatiei 
de racordare in conforznitate cu Ordinu1 ANRE nn 1112015. 

(5)Peutru terenui ce va fi ocupat de instaiatiile electrice realizate ptla tarif de racordare este necesara o BOTARA,, - 
CONSILII.JLUI LOCAL AL PRIMA]tJEI MUNICIPIULUI TECUCI, pentru lnstituire a dreptutllor de superficie, uz si servltute de 
trecere SUBTERANA cu titiu gratuit pe toata durata de viata a capacitatilor energetice, in favoarea S.D.E.E. Q MUNTENIA 
NORD - S.D.E.E.GALeiTI. In cazul ln care terenul nu este.doineniu public se va inchela cu SDFE GaIati un contract de constituire 
a dreptului de superficie si a drepturilor de uz sl de servitute de trecere cutitlu gratult pe toata duzata de viata a instalatlilor. 
electrice. 

(6)Prin grija SDEE GALATI, Centrui de Exploatare MT/JT TECUCI Galati si Centrui de Masura, se va desfllnta instaiatia eiectrica 
•de ailinentare izu energie electrica existeata, si se va muta contoru1 de enezigie  electriea ttlfazat din BMPT existent, in BMPT 
NOU 

(7)Dupa achitarea sI executarea ilucrarilor din prezentul avzz si einiterea certiiicatului de racordare se aauleaza CR 
30$01430594 din 30.07.2015 

Senuiălnri azt,rlzate, 

Dlrector 	/ 	 efS.E.A.R 
Kaudfu MCOB/b 	 ing.oinica Sorin O 

Tariful pentru emiterea ATR a fost achitat cu chitan ţa nr .... .WZ! 	 în valoareo
65.45LE1 	

Semnâtura  

Tariful de racordare calcuiat/recalculat la data de .... ................................ ...............în valoare de ............... ............... a fost achitat cu 
documentulde plată  nr ................................................... 

Senznătura 
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ANEXA LA AVIZUL TEHN1C!CONTRACTUL DE RACORDARE NR 

FIŞA DE CALCUL- ATR 30501753606/12 12 2017 
P1, Pa =364/3OkW 

TANcRAD SRL 

STATIE DEPOMPARE APA UZATA - MUNICIPIUL TECUCII .ŞTR.FUNDATURA 
MIHAI EMINESCU, NR FN 

Tan 	 reful de racorda 
NET TVÂ -19% TOTAL 

__ (lei) (lei) (Iei) 
Coinponenta TR 62,244 67 11,826.49  74,071 t6 
Componenta T 120.00 22.80 142.80 

Tarifnlderacordare 
62,364 67 11,849 29 74,213 96 

Solutia de racordare 

Studtul de solu ţze/Fisa de solutie elaborat/elaborata de 
.cuaviznr ............ 

i. Calcul cpmponenta T,: 
Valoare conf. Ordin 141/2014+DEVIZ 
la carc se adauga: 
Taxe legale (CSCJSC) 
Valoare contor 
Tarlfdemontare/montare contor 

1* care se adaugat 
Taxe avize ptr. obtinere AC 
TaxaAC 
Total (fara TVA) 

TV4(19%) 
Total TR (cu TVA) 

2. Calcul comooneta T,: 

avizata in .CTA SDEE Oalati 

61,395.45 	lei 

	

665.93 	lei 

	

0.00 	Iei 

	

183.30 	Iei 

0.00 lei 
0.00 lei 

62,244.67 Iei 
17,826.49 lel 
74,071.16 lei 

conf. Anexa Ordin ANRE nr, 14112014 	 120.00 	lei 

	

TVA (19 %) 	22.80 	lei 

	

Total Tu  (cuTVA) 	14280 	lei 
3. Raaleolinea tarifiilui de racordare fdacâ este cazul: 

NET - TA-19% TOTAL 
Tariful de racordare î 

(J) (Iei) (Iei) 
Componenta TR 0.00 0.00 0.00 
Coinponenta T, 0.00 0.00 0.00 

Tariful de racordare 
T = T+T 

SEF SEAR 
	

lntocmit, 

Romica orinOLAR1 
	

GU 



.. 

M.E.0  

Venfiexp 	 Nume Semnatura Cerinte Referat/expertiza Nr./Data 

SC NASJ SRL Gala ţi 
J171160812007 	R022439008 

0745 004194 

Beneliciar: 

SDEEMN - SROR Gala ţ J Pr. Nr. 
JU21TR/2017  

Specificatie 

Sefproiect 

Nume emna ura Scara 
1 500 A3 

Thlu prolect: lntaiatie de racordare Ia reieaua eiestric5 a iocului 
de consum permanent STATIE DE POMPARE APA UZATA 
atrada Mihal Emlnescu, mun.TecuciJud. Gala 

Faza 
PAC ing. Stetan TARAN 

Proieclat 

Desenat 

ing. Cristi HOLOVATEC Data 
Decembrie 2017 

TitJu plansă : 
PJan de icadrare în zon ă  Plansa nr. 3 

ing. Florin ANDRONACHE 


