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Către
MUNICIPIUL BRASOV,

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 7010210707028 / 06.07.2021
Pentru OBTINERE AC PENTRU INCHIDEREA DEFINITIVA A DEPOZITULUI DE DESEURI NEPERICULOASE
TIMIS TRIAJ SI INFIINTARE SPATIU VERDE PENTRU ZONA DE AGREMENT

De la adresa: BRASOV, sat -, strada NARCISELOR, nr. FN, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal 500251, numar
cadastral 151503, judeţul BRASOV.

În urma analizării documentaţiei depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul
propus şi se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL CONDIȚIONAT Nr. 7010210707028 / 19.11.2021
Cu următoarele precizări:
Motivaţie: Operatorul de Retea - SDEE Transilvania Sud este de acord cu amplasamentul propus cu
conditia respectarii condițiilor de coexistență fata de LEA 110 kV si LES mt, stabilite prin lucrarea nr.
50/2021 (intocmita de SC ELECTROENERGETIC DESIGN SRL ), avizata in CTE-Z TS nr. 399/21.10.2021 :
- Pentru LEA 110kV existente se va respecta zona de protectie si siguranta de 37m, zona de agrement se va
realiza in afara zonei de protectie si siguranta LEA 110kV existente.
- Terenul studiat se va imprejmui pe toata surafata perimetrala inafara zonei de protectie si siguranta de 37m.
- Pe gard se vor monta indicatoare SSM :”Atentie pericol electric”.
- Lucrările de închidere definitivă a depozitului de deșeuri industriale nepericuloase Timiș Triaj( excavarea,
încărcarea și transportul deșeurilor de pe suprafețele alocate culoarelor de protecție impuse de deținătorii de
rețele electrice care traversează amplasamentul în perimetrul alocat corpului depozitului și din zonele cu
volum excedentar către zonele cu denivelări accentuate) se vor executa cu respectare normative si norme
SSM in vigoare, de catre firme de executie specializate si sub supravegherea daca e cazul a gestionarilor
instalatiei.
- Prizele de pamant ale stalpilor se vor verifica a.i. sa corespunda valorilor pentru care au fost proiectate si
anume Rp<10Ω.
- Se va realiza mutarea si reamenajarea deseurilor si pamantului din zona de protectie si siguranta a LEA
110kV astfel incat terenul sa fie adus la cota 0.
- Zona de protectie si siguranta LEA 110kV existente va ramane zona verde cu interdictie de construire.
- Pe perioada executiei se vor lua masuri pentru evitarea accidentelor de orice natura.
- Lucrarile se vor executa in baza autorizatiilor de lucrari scrise, emise de organele de exploatare din partea
DEER Suc Brasov.
- Se interzice amplasarea de terenuri de sport sau zone de agrement în zona de siguranță și protecție a LEA
existente.
- Inainte de inceperea lucrarilor, se va face un instructaj de securitatea muncii specific, cu stabilirea
masurilor de protectie si separatie ce trebuiesc luate, in vederea evitarii oricaror accidente legate de
necunoastrerea instalatiilor distribuitorului/beneficiarului.
- NU SE VOR EXECUTA LUCRARI DE DECOPERTARE IN APROPIEREA INSTALATIILOR AFLATE SUB
TENSIUNE !
- Se vor executa mai intai toate lucrarile care nu afecteaza instalatiile electrice aflate in functiune.
- Pentru executarea lucrarilor ce afecteaza instalatiile electrice aflate in functiune (necesita intrerupere), se va
intocmi un program de lucrari intre constructor si organele de exploatare din partea DEER Suc Brasov in
cadrul caruia se vor stabili ce norme de securitatea muncii sunt necesare pe toata perioada de executie a
lucrarilor, precum si responsabilitatea fiecareia dintre parti.
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- Inceperea lucrarilor se va face numai dupa stabilirea unui program de intreruperi.
- Executia lucrarilor se va face pe baza conventiei de lucrari.
- Se va acorda o atentie deosebita verificarii lipsei de tensiune, montarii si scoaterii scurtcircuitelor mobile,
evacuarii personalului si a sculelor, precum si lucrarilor executate in apropierea instalatiilor electrice aflate
sub tensiune.
- Zona de lucru (aceeasi cu zona de protectie) se stabileste de catre executant / organ de exploatare, conform
unui program incheiat inaintea inceperii lucrarilor.
- Zona de lucru se va delimita prin scurtcircuitoare mobile si se vor monta tablite si inscriptii avertizoare la
fiecare loc de munca.
- La executarea lucrarilor in zonele cu circulatie se vor lua masuri de delimitare a zonei de lucru si se vor
monta indicatoare adecvate in vederea dirijarii circulatiei auto si pietonale.

•
Ord ANRE nr.239/2019 Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente
capacitatilor energetice.
•
NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea şi execuţia retelelor de cabluri electrice (Cap. V.4 si
Cap.VII.4).
•
IPSSM-IEE 001/2007 – Instrucţiune proprie de securitate şi sănătate în muncă pentru instalaţiile
electrice aflate în exploatare electrice.
•
Legea energieie electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
Pentru protectia instalatiilor se interzice persoanelor fizice sau juridice:
a) sa efectueze constructii de orice fel in zona de siguranta a instalatiilor, fara avizul de amplasament al
operatorului de distributie ;
b) sa efectueze sapaturi de orice fel sau sa infiinteze plantatii in zona de siguranta a retelelor electrice de
distributie, fara acordul operatorului de distributie;
c) sa depoziteze materiale pe culoarele de trecere si in zonele de protectie si de siguranta a
instalatiilor, fara acordul operatorului de distributie;
d) sa arunce obiecte de orice fel pe retelele electrice de distributie sau sa intervina in orice alt mod
asupra acestora;
e) sa deterioreze constructiile, ingradirile sau inscriptiile de identificare si de avertizare aferente
instalatiilor de distributie;
f) sa limiteze sau sa ingradeasca prin executia de imprejmuire, prin constructii ori prin orice alt mod
accesul la instalatii al operatorului de distributie.
•

Contractul angajament nr.7010210707028/7144/03.11.2021

•

Studiul de coexistenta nr.50/2021

•
•

Avizul CTE-Z TS nr.399/21.10.2021
Plansa nr. 2 si plansa nr 4 ( din proiectul nr.50/2021)

•
In cazul nerespectarii conditiilor stabilite prin lucrarea 50/2021 , beneficiarul si/sau constructorul
sunt direct raspunzatori material si penal pentru lucrarile executate care conduc la deteriorari de instalatii
electrice si accidente de munca. Beneficiarul si/sau constructorul vor suporta integral contravaloarea
lucrarilor de reparatii a instalatiilor deteriorate, precum si daunele cauzate de intreruperea alimentarii cu
energie electrica a consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrarile executate.
•
Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.
•
Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis, in
conditiile:
a)
Contractului-angajament nr. 7010210707028/7144/03.11.2021 (anexa la avizul de amplasament)
b)
Avizul CTE-Z TS nr.399/21.10.2021 (anexa la avizul de amplasament)
•
Obtinerea Autorizatiei de construire, in baza Avizului de Amplasament Favorabil Conditionat, nu
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exonereaza solicitantul de asigurarea conditiilor de coexistenta impuse .
•
Prezentul aviz este valabil numai insotit de Contractul angajament nr.
7010210707028/7144/03.11.2021, Plansele nr. 2 , nr. 4 ( din proiectul nr.50/2021) , pe perioada valabilitatii
certificatului de urbanism nr. 1940/30.07.2020 si isi inceteaza valabilitatea in cazul in care solicitantul nu isi
indeplineste obligatiile asumate prin contractul-angajament /nu poate respecta conditiile de coexistenta
impuse .

1. Precizări referitoare la condiționarea acceptării amplasamentului:
A. Modificarea poziţiei obiectivului la distante minime (precizate mai jos) faţă de instalatiile
Operatorului de Distribuție figurate pe planurile anexate:

.

B. Păstrarea poziţiei obiectivului dumneavoastră cu suportarea costurilor privind devierea sau mutarea
instalaţiilor operatorului de distribuție, conform studiului de coexistență/ eliberare amplasament avizat,
cu avizul CTE nr. CTE-Z-TS 399 / 21.10.2021 .
C. Păstrarea poziţiei obiectivului cu condiţia executării, contra cost, a unor lucrări de modificare a
instalațiilor reţelei electrice rezultate din studiul de coexistenţă avizat, cu avizul CTE nr. CTE-Z-TS 399 /
21.10.2021 , ca fiind necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă -.
2. Dacă alegeţi:
2.1. Varianta A, este necesar:
- să depuneţi la OD (operatorul de distribuție) documentaţia refăcută pentru obţinerea avizului de
amplasament favorabil, întocmită conform reglementărilor legale la data solicitării.
2.2. Varianta B, este necesar:
- să obtineţi acordurile deținătorilor de teren şi avizele, rezultate din studiul de eliberare a
amplasamentului, pentru realizarea instalaţiilor electrice pe noile trasee şi amplasamente.
Documentaţia pentru obţinerea acestora va fi elaborată în cadrul studiului mentionat la punctul B.
- să încheiaţi cu OD (operatorul de distribuție), un contract pentru eliberarea amplasamentului, așa
cum v-ați angajat prin contractul de angajament, să respectați termenele și condițiile stabilite în
studiul de coexistență/ eliberare amplasament, achitând contravaloarea lucrărilor precizate în
contractul pentru eliberare amplasament.
3. Dacă solicitarea dumneavoastră se încadrează în Varianta C, este necesar:
- să obtineţi acordurile detinătorilor de teren şi avizele, rezultate din studiul de coexistență, pentru
realizarea lucrărilor de reglementare a instalaţiilor electrice existente. Documentaţia pentru obţinerea
acestora va fi elaborată conform studiului de coexistență menționat anterior.
- să încheiaţi cu OD (operatorul de distribuție), un contract pentru realizarea condițiilor de coexistență,
așa cum v-ați angajat prin contractul de angajament, să respectați termenele și condițiile stabilite în
studiul de coexistență, achitând contravaloarea lucrărilor precizate în contractul pentru eliberarea
amplasamentului.
4. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obţinerea acestuia, în
vederea racordării la reţeaua electrică de distribuţie a obiectivului sau creşterea puterii aprobate pentru
acest obiectiv, trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.
5. Valabilitatea avizului de amplasament este până la 30.07.2022, cu posibilitatea prelungirii cu
durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizaţiei de construire, cu
condiţia de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
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6. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform
planului nr. - şi a Certificatului de urbanism nr. 1940 / 30.07.2020
7. Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de 29.00 lei, fata TVA.
8. Instalaţiile de distribuţie aparţinând OD (operatorului de distribuție) au fost trasate orientativ pe planul
de situaţie
anexat.
9. În zonă Nu exista instalatii electrice ce nu aparţin OD (operatorului de distribuție).
Este necesar sa vă adresaţi deţinătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica,
Termoelectrica, alţi deţinători -) în vederea obţinerii avizelor de amplasament.
10. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenţă tehnică din partea OD
(operatorului de distribuție).
11. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor OD (operatorului de distribuție) se va face cu
respectarea strictă a condiţiilor din prezentul aviz, precum şi a normelor tehnice de protecţia muncii
specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători şi vor suporta consecinţele,
finaciare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalaţiilor şi/sau prejudicii aduse
utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menţionate.

Director Sucursala BRASOV
DAVID EDUARD

Sef S.A.R. BRASOV
OCTAVIAN VASILE

Intocmit
Annamaria Tamas

signed by PRECU DRAGOS
PRECU DRAGOS Digitally
Date: 2021.11.21 19:10:34 +02'00'
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19.11.2021 10:12 Document id: 3278703
Semnat de: Annamaria Tamas
19.11.2021 15:43 Document id: 3278703
Semnat de: Octavian Vasile
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