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FAZA: ETAPA II 

P.U.D. 
"Construire hala depozitare, spa\ii de serviciu, casa poarta, 
casa pompe �i imprejmuire" 

, 
PIAN DE 1NCADRARE 1N ZONA .. incinta studiata 

LEGENOA: 
l/MITE: 

� Limita zona studiata 
--0- Limit8 incinUi reglementata 

ZONIF1CARE FUNCTIONAL.A: 
- Drum existent 
- Circula\11 auto 
� Circula\ii pietonale 
c:J Platforme 
- Zonaverde 
- Zonfl prestfiri servlcil, depozltare, industrie nepoluanta 

regtementata prln H.C.L. Arad nr.59/2005 
� Zona construibilii 
........_ Acces propus spre incinta 

RETELE EDILITARESI !NTEADICTII DE CONSTRUCTIE: 
ll,11;;- Linie electricii subterana 20kV 
c=J Zona de protectie �i siguranta linie electrica subterana 20kV - 0,60m x 2 = 1,20m 
� Post de transformare electric 

Bl LANT TERITORIAL; 
SPECIFICA IE FUNC IUNI 
SUPRAFA A TEREN 100 
zo VEROE 20 
CONSTRUC II PROPUSE " 
ALEI PIETONALE I CAROSABILE 
PARcJ..RI MA INI 
PARcJ..RI CAMIOANE • 
PlATFORME • 

EXISTENT PROPUS 
Nr. crt. TEREN AFERENT C.F .. nr. 352976 mo % mo % 

10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 
1 Suprafata construlta 0 0 3.500,00 (maK. 35,00%) 
2 Suprafata construita deafasurata 0 0 10.500,00 ' - - - "" 
TOTAL GENERAL 10.000 00 100 00 10.000 00 100 00 

Nr.crt. INDICI URBANISTICI • REGIMUL DE 
CONSTRUIRE IN INCINTASTUDIATA EXISTENT PROPUS 

1 Procentul maxim de ocupare al terenulul 
(P.O.T.) zon.!I: industrie nepoluanta, 35.00% 35.00 % 

depozitare si logistica 
2 Coeficientul maxim de utilizare al 

terenului {C.U.T.) zonll lndustrie 1.05 1.05 
nepoluantll, depozitare ::;i Jnnisti.!I: 

Reglmul de Tn.!l:l!ime P+3E, Hmax•21,0Dm P+2E, Hmaxz21,00m 

--Retea apa 

-- Canal me,.� 

-- Canal 'uv 
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E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
  , nr. , , Strada Pestalozzi 3-5 TIMISOARA TIMIS

Telefon/fax:  / 0256929 0372876276

Nr.  din 09573621 10/03/2022

Catre

, domiciliul/sediul in judetul  , municipiul/ orasul/ sectorul/LOGISTIC ARSPED CARGO SRL  ARAD
comuna/ satul  ,   , nr.  , bl.  , sc.  , et.  , ap.  . ARAD Strada Poetului  1-/C  HALA 13B-1      -          -          -    

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr.   / , pentru obiectivul 09573621 17/02/2022
 cu destinatia intoc pud const hala spatii de serviciu casa poarta casa pompe si imprejmuire intoc pud

 situat in judetul ,const hala spatii de serviciu casa poarta casa pompe si imprejmuire ARAD
municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector ,   , nr.  , bl.  , et.  ,ARAD Strada BODEA CORNELIA 9     -         -    
ap.  , CF , nr. cad. .    -     352976     -    

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL
 / Nr. 09573621 10/03/2022

Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii
energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si nr. 25/2016, a
prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE
007/08/00.*
AVIZ FAVORABIL numai pentru faza PUD CU RESPECTAREA URMATOARELOR
CONDITII: NOTE: A. In zona exista LES 0,4kV ce nu apartine E-Distributie Banat SA; B. Se
vor respecta conditiile impuse de normativele PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00, PE
106/2003 si ord. ANRE 239/2019 in ceea ce priveste coexistenta PT, LEA 20 kV, LES si LEA 0,4
kV cu cladiri, drumuri, imprejmiuiri, utilitati, etc. C. Terenul pe care se afla instalatiile electrice
de distributie ramane in proprietatea statului, in cf. cu Legea energiei electrice nr. 123/2012; D.
Conform Legii energiei nr. 123/2012 art. 49 pentru protejarea retelelor electrice de distributie, se
interzice persoanelor fizice si juridice sa limiteze sau sa ingradeasca, prin executia de
imprejmuire, prin constructii ori prin orce alt mod, accesul la instalatii al operatorului de
distributie. E. Pentru fiecare constructie ce se va realiza, in cf. cu planul urbanistic aprobat, se va
solicita aviz de amplasament pt. faza DTAC; F. Distanta minima normata de apropiere intre
constructiile propuse si postul de transformare existent va fi 3 m fata de latura cu acces in post
pentru transformator, 1,5 m fata de alte laturi cu usi, respectiv cu ferestre de ventilatie, in functie
de categoria de pericol de incendiu a constructiei, cf. Ordinul ANRE nr. 239/2019 si PE 101 A/85;
G. Distanta de siguranta masurata in plan orizontal intre traseul cablurilor electrice LES 20kV,
LES 0,4kV si cel mai apropiat element al fundatiilor propuse, va fi de minim 0,6 m (NTE
007/08/00); H. Distanta de siguranta masurata in plan orizontal de la bordura drumului spre
trotuar si LES 20kV, LES 0,4kV, va fi de minim 0,5 m (NTE 007/08/00); I. Distanta de siguranta
masurata in plan orizontal, (APROPIERE) intre conducta subterana de apa propusa si LES 0,4
kV, LES 20 kV existenta va fi de min. 0,5m (0,6 m pt. adancimi > 1,5m de pozare a conductei de
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apa), cf. NTE 007/08/00; J. Distanta de siguranta masurata in plan vertical, (INTERSECTIE)
intre conducta subterana de apa propusa si LES 0,4 kV, LES 20 kV existenta va fi de min. 0,25m
cf. NTE 007/08/00; K. Distanta de siguranta masurata in plan orizontal intre traseul cablului
electric existent (LES 0,4 kV, LES 20 kV) si cel mai apropiat element al fundatiilor propuse
(camin), va fi de minim 0,6 m cf. NTE 007/08/00; L. Distanta de siguranta masurata in plan
vertical, in zona de intersectie (TRAVERSARE) a LES 20 kV si LES 0,4 kV existente cu conducta
subterana de distributie gaz propusa, va fi min. 0,25m, cf. NTE 007/08/00; Conducta de gaze va
supratraversa de regula LES. In caz contrar, conducta de gaz se va proteja in tub de protectie
(prevazut la capete cu rasuflatori, cf. I6) pe o lungime de 0,8m de fiecare parte a intersectiei.
Unghiul minim de traversare este 60°; M. Distanta de siguranta masurata in plan orizontal, la
APROPIERE, intre peretele conductei subterane de distributie de gaz propusa si cablul electric
subteran existent (LES 20 kV, LES 0,4 kV), va fi minim 0,6m. Distanta de apropiere se va mari la
1,5 m daca cablul electric existent este protejat in tub sau profil ,,U”, cf. NTE 007/08/00;
Traseele retelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de
solicitant (executant). Zona MT/JT  asigura asistenta tehnica suplimentara Arad Municipal NU ESTE

**CAZUL IN FAZA PUD;
Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta
tehnica suplimentara din partea Zonei MT/JT  cu respectarea normelor de protectiaArad Municipal
muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecintele pentru orice
deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie
electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau
de alta natura **NU ESTE CAZUL IN FAZA PUD;
Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamânt prevazut din sapaturi, echipamente,
etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajle vor respecta distantele minime prescrise fata de
elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia
lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate
avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate
consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de
nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror
accidente tehnice si de munca.

 Pentru alimentarea cu energieAvizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.
electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea
aprobata initial), veti solicita la operatorul de distributie  aviz tehnic deE-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
racordare**

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie

*** Noul obiectiv poate fi racordat la reteaua existenta

Posibilitatile de racordare pentru puterea specificata in cererea de aviz de amplasament fiind prin: ,-
aceasta solutie este insa orientativa, urmand ca solutia exacta se se stabileasca in cadrul Fisei de solutie
sau a Studiului de Solutie, dupa depunerea la Operator a cererii de racordare.
Racordarea la reteaua electrica de interes public presupune urmatoarele etape:

depunerea de catre viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru
obtinerea avizului tehnic de racordare;

DA  NU ☑ ☐
DA  NU ☐ ☑
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stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica si emiterea de catre operatorul de retea a avizului
tehnic de racordare, sub forma de oferta de racordare; tarifele pentru emitere aviz tehnic de
racordare conform Ordinului ANRE nr. 114/2014, si pentru tarifele de racordare conform Ordinului
ANRE nr. 11/2014, Ordinului ANRE nr. 87/2014 si Ordinului ANRE nr. 141/2014.
incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator in termenul de valabilitate
al ATR;
incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si un executant, realizarea lucrarilor de
racordare la reteaua electrica si punerea in functiune a instalatiei de racordare;
punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru
toate categoriile de utilizatori;
emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare;
punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;

In vederea racordarii la reteaua electrica de distributie, solicitantul trebuie sa prezinte dosarul instalatiei de
utilizare

In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin E-DISTRIBUTIE
, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelorBANAT S.A.

instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti
detinatori de instalatii, dupa caz).
Prezentul avizul este valabil pe perioada valabilitatii Certificatului de Urbanism nr.  / 1556

, respectiv pana la data de .10/08/2021 10/08/2023
Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
Se anexeaza  planuri de situatie vizate de Zona MT/JT 24 Arad Municipal.
Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Responsabil E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
Manager UT Arad
Stanca Gabriela Maria

Verificat
Bora Gabriel

Intocmit
Huruba Petrica

Ca urmare a prelungirii valabilitatii Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de
amplasament pana la ...........................................

 _____________________Responsabil

* pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "“"Nu este cazul" / pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime
de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) exitente in zona, in conformitate cu
prescriptiile energetice in vigoare.
** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"
*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei, se specifica tipul de bransament propus si intaririle de retea (daca este cazul)

on 10/03/2022 at 14:54:22 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA

Signed by Ilarie Gabriel  Bora\ 

Data: 10/03/2022 15:22:50 CET

Signed by Gabriela Maria  Stanca\ 

Data: 10/03/2022 15:24:04 CET



10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:18 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:32 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:32 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:26 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:33 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:33 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:34 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:25 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:20 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:30 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:27 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:27 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:24 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:20 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:30 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:22 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:27 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:31 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:25 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:21 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:25 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:21 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:21 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



09573621
10.03.2022

on 10/03/2022 at 14:54:26 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA



 

1 / 1 
DEGR P03-01-02-F-04, ed.2 

Președintele Consiliului de 
Administrație                          
Manfred Paasch 

Directori Generali 
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Mihaela Loredana Cazacu (Adj.) 
Anca Liana Evoiu (Adj.) 
Petre Stoian (Adj.) 

Sediul Central: Târgu Mureş 
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Atribut fiscal: RO 
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Banca BRD Târgu Mureş 
IBAN: 
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Delgaz Grid SA, Independenței 26-28,300207, Timișoara  

  

AVIZ FAVORABIL 

213540121, 2/10/2022 

 

Stimate domnule/doamnă LOGISTIC ARSPED CARGO SRL, 

Urmare a solicitării dumneavoastră 213533848 din 2/4/2022, privind emiterea 

avizului de amplasament pentru lucrarea , din localitatea ARAD, strada 

Bodea Cornelia, numarul 9 judeţ AR, în urma analizării documentaţiei depuse 

vă comunicăm avizul favorabil, întrucât lucrarea precizată mai sus nu 

afectează sistemul de distribuţie gaze naturale. La toate clădirile amplasate 

în localităţi în care există reţele de gaze naturale, indiferent dacă clădirile sunt 

sau nu alimentate cu gaze, pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor 

scăpări de gaze, se prevăd  măsuri de etanşare la trecerile instalaţiilor de 

orice utilitate (încalzire, apă, canalizare,cabluri electrice, telefonice, 

televiziune etc.) prin pereţii subterani şi prin planşeele subsolurilor clădirilor, 

conform art. 93 alin. (1) din N.T.P.E.E. aprobate prin Ordinul 

Președintelui A.N.R.E. nr. 89/10.05.2018 și publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, Nr. 462/05.06.2018. Prezentul aviz este valabil până 

la data de 2/10/2023 (12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada 

de valabilitate a certificatului de urbanism. Prelungirea avizului se va solicita 

cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului iniţial. 

 

Cu respect, 

Rădescu Ileana     Marius Bobic-Dragota 

Coordonator Echipa Acces Rețea Gaz Timișoara Manager Racordare  

                                                                                                                                                                                                   
   

Delgaz Grid SA 

Departament Acces la Rețea Gaz 

Timișoara 

Independenței 26-28 

300207 Timișoara 

www.delgaz.ro 

Marius Bobic-Dragota 

 

T +40-745-399-425 

marius.bobic-dragota@delgaz-

grid.ro 

 

Abreviere: EATM 
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Adresa BCPI: Localitate: Arad, Splaiul General Gheorghe Magheru, Nr. 13, Cod postal 310329

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 788 / 2022
Întocmit astăzi, 30/03/2022, privind cererea 33849 din 18/03/2022
 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr 3646 din 29/12/2021

1. Beneficiar: SOCIETATEA LOGISTIC ARSPED CARGO S.R.L.
2. Executant: Crasoveanu Calin -Adrian
3. Denumirea lucrărilor recepționate: INTOCMIRE PUD - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, SPATII DE
SERVICIU, CASA POARTA, CASA POMPE SI IMPREJMUIRE PENTRU TERENUL CU IDENTIFICATOR UNIC
352976 UAT ARAD
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară ARAD conform avizului de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 788 au fost recepționate 1 propuneri:

Număr act Data act Tip act Emitent
BORDEROU 18.03.2022 inscris sub semnatura privata Crasoveanu Calin -Adrian
CERERE 18.03.2022 inscris sub semnatura privata Crasoveanu Calin -Adrian
AVIZ 29.12.2021 act administrativ BCPI ARAD
CF 18.03.2022 act administrativ BCPI ARAD
CU 1556 10.08.2021 act administrativ PRIMARIA ARAD
MEMORIU 18.03.2022 inscris sub semnatura privata Crasoveanu Calin -Adrian
CALCUL 18.03.2022 inscris sub semnatura privata Crasoveanu Calin -Adrian
PLAN 18.03.2022 inscris sub semnatura privata Crasoveanu Calin -Adrian
INCADRARE IN 18.03.2022 inscris sub semnatura privata Crasoveanu Calin -Adrian
DESEN 18.03.2022 inscris sub semnatura privata Crasoveanu Calin -Adrian
INVENTAR 18.03.2022 inscris sub semnatura privata Crasoveanu Calin -Adrian
MASURATORI 18.03.2022 inscris sub semnatura privata Crasoveanu Calin -Adrian
STATII 18.03.2022 inscris sub semnatura privata Crasoveanu Calin -Adrian
OP 1 11.03.2022 act administrativ OTP BANK
Așa cum sunt atașate la cerere.

PLAN TOPOGRAFIC SUPORT AL DOCUMENTAŢIEI PENTRU ÎNTOCMIRE P.U.D.
Plan topografic necesar întocmirii documentaţiei P.U.D., pentru realizarea lucrarilor de construire s-au
efectuat in perimetrul de 10000mp, inscris in CF 352976 situat în intravilanul Mun. Arad, str. Cornelia
Bodea, nr.9 , judeţul Arad, având ca scop realizarea unor lucrări de investiţii.
Planul topografic este intocmit conform prevederilor din certificatul de urbanism nr. 1556/10.08.2021
S-au respectat normele tehnice impuse lucrarilor de specialitate privind calitatea şi corectitudinea
operaţiunilor, a măsurătorilor şi a calculelor, corespondenţa conţinutului produselor cartografice cu
realitatea din teren,  calitatea produselor şi a documentelor finale, din punct de vedere al conţinutului, al
formei de prezentare şi al gradului de precizie.

Proprietarul răspunde pentru cunoașterea, indicarea limitelor imobilului și conservarea acestora, precum și
pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care Ie deține cu privire
la imobil.

Persoana autorizata raspunde pentru masurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea
intocmirii documentatiei si corespondenta acesteia cu realitatea din teren si cu actele doveditoare ale
dreptului de proprietate puse la dispozitie de proprietar. Persoana autorizată este obligată să execute
masurătorile la teren.

*

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere
352976 Avertizare Receptia 1621030: Imobilul TR-519-1 se suprapune cu terenul 352976 din

stratul permanent!
- Avertizare Receptia 1621030: Imobilul TR-519-1 se afla intr-o zona reglementata prin

L17/2014!
- Avertizare Receptia 1621030: Imobilul TR-519-1 se afla intr-o zona reglementata prin

L17/2014!
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    Nr. 4535 / 300 din 07.03.2022 

 
S.C. LOGISTIC ARSPED CARGO S.R.L. 

Adresă de corespondență: nicoleta@topoexim.ro 
 

Spre           
știință: 

1. AEROPORTUL ARAD 
2. R.A. ROMATSA 

 
În baza prevederilor art. 87 din Legea nr. 21/ 2020 privind Codul aerian al României din 2020, 

și ale Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, 
modificată și completată, în temeiul  art. 3.7 și 3.8 din Reglementarea aeronautică civilă română 
privind emiterea avizelor la documentațiile tehnice aferente obiectivelor din zone în care pot constitui 
obstacole pentru navigația aeriană sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al 
României – RACR – AVZ ediția 2/ 2020, aprobată prin OMTIC nr. 893/2020,  

Autoritatea Aeronautică Civilă Română emite prezentul 
 

AVIZ FAVORABIL  
 

pentru PUD, construire hală de depozitare, pe terenul situat în intravilanul municipiului Arad, 
Str. Cornelia Bodea Nr.9 CF. 352976, județul Arad. Amplasamentul este situat în Zona II de servitute 
aeronautică civilă, la 3794,90 m S față de axa pistei 09 - 27 a Aeroportului Arad și la 2480,60 m E de 
pragul 27 al pistei, iar cota absolută față de nivelul Mării Negre a terenului este de 113,80 m. 

Amplasamentul obiectivului este definit de următoarele coordonate geografice: 
46°08’23.3320” latitudine N; 21°18’00.1045” longitudine E. 

 
  Avizul este condiționat de: 
 

1. Respectarea destinației obiectivului, a amplasamentului și a datelor precizate în  documentația 
transmisă spre avizare; 

2. Prezentul aviz este emis ca urmare a analizei de specialitate din punct de vedere aeronautic, 
are caracter exclusiv tehnic și are la bază Certificatul de Urbanism nr. 1556 din 10.08.2021;  

3. Respectarea înălțimii maxime a obiectivului de 21,00 m, respectiv cota absolută maximă de 
134,80 m (113,80 m cota absolută față de nivelul Mării Negre a terenului natural + 21,00 m 
înălțimea maximă a construcției); 

4. Utilizarea pentru încălzire a unor instalații și echipamente care să nu producă perdele de fum 
rezultate prin arderea combustibililor; 

5. Iluminatul exterior din cadrul lotului să nu prezinte fascicule de lumină orientate în sus; 
6. Este interzisă desfășurarea, pe terenul sus menționat, a  unor activități care pot afecta traficul 

aerian din zonă - lansări de artificii, lampioane, baloane, etc.; 
7. Se va elimina orice sursă de atragere a păsărilor, iar depozitarea resturilor menajere se va face 

în recipiente acoperite; 
8. Obligația beneficiarului de a înștiința viitorii proprietari / chiriași / locatari cu privire la respectarea 

prevederilor cuprinse în prezentul aviz; 
9. Beneficiarul/Titularul obiectivului are obligaţia să comunice AACR, în scris, eventualele 

modificari de proprietar, de amplasament, soluţii constructive, caracteristici tehnice, parametri 
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funcţionali, amenajări etc. pe care intenţionează să le aducă obiectivului, caz în care este obligat 
să solicite un nou aviz al AACR. Cererea de aviz va fi însoţită de o documentaţie tehnică 
actualizată şi se va tarifa ca un aviz nou; 

10. Beneficiarul și proiectantul/ elaboratorul documentației tehnice răspund pentru 
corectitudinea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația transmisă 
spre avizare; 

11. Autorităţile administraţiei publice locale pe raza cărora se găsesc zone supuse 
servituţilor aeronautice civile au obligaţia de a supraveghea respectarea restricţiilor 
asociate acestor zone şi de a transmite Autorităţii Aeronautice Civile Române, 
administratorului aerodromului sau al echipamentului de navigaţie aeriană din zonele 
respective documentul de recepţie a lucrărilor aferente construcţiilor autorizate în baza 
avizului Autorităţii Aeronautice Civile Române; 

12. Prezentul aviz are valabilitatea de un an de la data emiterii. 
 

Încălcarea oricărei condiții de mai sus afectează interesul public al siguranței navigației aeriene 
și atrage de la sine anularea avizului și responsabilitatea juridică și materială a beneficiarului 
construcțiilor, în conformitate cu prevederile Codului Aerian.  

 
Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Aeroportul Arad și R.A. ROMATSA sunt 

exonerate de orice răspundere pentru disconfortul produs de traficul aerian din zonă și de 
activitățile desfășurate de Aeroportul Arad. 

 

 
 DIRECTOR GENERAL  

   

 Nicolae STOICA 
(e-signed) 

 

   

 


















































































