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Anexa-1.46-Aviz-incepere-lucrari nr. 1302 / 28-03-2022

Către  Tigan Tania-Nicoleta, în calitate de executant:

Analizând solicitarea dumneavoastră înregistrată la OCPI TIMIS cu nr. 65492 din data 10/03/2022,
se emite avizul de începere a lucrării „RECEPTIA SUPORTULUI TOPOGRAFIC P.U.Z.''

AVIZ DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII
Nr. 1302 / 2022

1. Datele principale ale lucrărilor prevăzute a se executa:
*) Obiectivul lucrării: „RECEPTIA SUPORTULUI TOPOGRAFIC P.U.Z ,,ZONA REZIDENTIALA CU

FUNCTIUNI  COMPLEMENTARE’’-  privind  imobilul  cu  identificator  electronic  413590  situat   in
extravilanul  U.A.T. DUMBRAVITA.

*) Amplasamentele pentru care se solicită avizul sunt:
-  suprafaţa totală:  2,15 ha;
- termenul de execuţie: 28.03.2023

2. Documentare: Obligatoriu la intocmirea documentatiei vor fi studiate si preluate datele operate
in documentatiile cadastrale, fara insa ca acest aspect sa limiteze studiul zonei. Se vor studia
lucrarile recepţionate de O.C.P.I. Timiş  ,  se vor prelua şi corobora datele din lucrarile  de
inregistrare sistematica din arhiva OCPI Timiş.      Pentru execuţia lucrărilor se vor avea în vedere
prevederile Legii 18/1991 cu modificările ulterioare , Legea7/1996 , Normele tehnice pentru
introducerea cadastrului general, aprobat prin Ordinul 534/2001 modificat si completat cu Ordinul
259/2010, Regulamentul privind continutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în
vederea înscrierii în Cartea Funciară, aprobat prin Ordinul 700/2014, Legea nr.86 /2014 pentru
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea si
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii Fondului Funciar nr.
18/1991, Legea 50/1991,Legea nr.350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul
avizelor pentru realizarea suportului topografic al planurilor urbanistice generale, al planurilor
urbanistice zonale,al planurilor urbanistice de detaliu se specifica obligativitatea utilizării limitelor
imobilelor înscrise în cartea funciară în baza documentaţiilor cadastrale şi a planurilor parcelare
întocmite conform legilor de restituire a proprietăţii, recepţionate de către O.C.P.I. Timiş. Pentru
încadrarea lucrării în sistemul naţional de proiectie (stereografic1970)veţi folosi punctele
geodezice din inventarul anexat la prezentul aviz:      Coordonate puncte in sistem geodezic global
ETRS’89 / Stereo 1970 45°46'47.65271"N           21°13'51.46281"E Statia permanenta GNSS
Timisoara – TIM 1
3.  Condiţii  tehnice  pentru  executarea  lucrărilor:  Pentru  lucrările  de  topografie  şi  cartografie
suportul  digital  va  conţine  informaţiile  pe  straturi  tematice.  Se  vor  respecta  prevederile  Legii
18/1991  cu  modificările  ulterioare  ,  Legea7/1996  R,  Normele  tehnice  pentru  introducerea
cadastrului  general,  aprobat  prin  Ordinul  534/2001  modificat  si  completat  cu  Ordinul  259/2010,
Regulamentul  privind  continutul  şi  modul  de  întocmire  a  documentaţiilor  cadastrale  în  vederea
înscrierii  în  Cartea Funciară,  aprobat prin Ordinul  700/2014,  Legea nr.86 /2014 pentru aprobarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea si exploatarea
pajistilor  permanente  si  pentru  modificarea  si  completarea  Legii  Fondului  Funciar  nr.18/1991,
Legea  50/1991,  Legea  nr.350/2001  cu  modificarile   si  completarile  ulterioare.
4. Recepţia lucrării: se va face de O.C.P.I. Timis.
-  se  vor  respecta  prevederile  art.  253,  254,  255,  256,  258,  261,  262,  264,  266,347,  348,
349,350,351,352,353  din  Ordinul  nr.700/2014;
- se va intocmi plan parcelar conform Ord.700/2014 daca in Cf-uri exista notata limita incerta ;
Conform  art.270  alin.2  lit.b  din  Ordinul  nr.700/2014   in  vederea  verificarilor  de  Ocpi  Timis,
materializati  amplasamentul  imobilului  cu  tarusi.
Tariful pentru receptia topografica a documentatiei de  P.U.Z. este de -250 lei .
Conform  prevederilor  art.47¹  alin.2  din  Legea  nr.  350/2001  cu  modificările   ulterioare  dupa
obtinerea  HCL-ului  de  aprobare  PUZ   la  încheierea  lucrărilor  urmează  să  fie  predate  la  O.C.P.I.
Timiş  un  exemplar  din  toata  documentaţia  de  PUZ.

Inspector
CORNELIA BAZOSAN
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