Piese obligatorii pe care trebuie sa le contina documentatiile depuse in vederea obtinerii

acordului de principiu
pentru

INSTALAŢII

(conducte de ţiţei, gaze, apa, canalizare, cabluri telefonice, electrice TV, fibra optica)
(nu se pot executa lucrari, nu se poate obtine autorizatia de construire in baza acestui acord)

1. Cerere tip (completata conform certificatului de urbanism);
2. Copie a certificatului de urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru lucrarile solicitate în cerere;
3. Proces verbal de constatare pe teren – formular F pv 2, încheiat de catre Secţia de Drumuri Naţionale pe raza careia se
executa lucrarea;
4. Memoriu de prezentare a lucrarii, din care sa rezulte:
 poziţiile kilometrice şi metrice (pe drumul naţional) ale începutului şi sfârşitului traseului cablului/conductei, ale
subtraversarilor/supratraversarilor drumului naţional;
 amplasamentul instalaţiei în cadrul zonei drumului naţional (distanţe faţa de drumul naţional);
 descrierea sumara a modului de amplasare a instalaţiei (cu referiri la modul de execuţie a şanţului in care va fi amplasata
instalatia, de amplasare a stâlpilor, de depozitare în timpul lucrarilor a pamântului rezultat din sapatura, a utilajelor, a materialelor şi
a uneltelor, de execuţie a subtraversarii/supratraversarii drumului naţional, asigurarea circulaţiei pietonilor în timpul lucrarilor  în
localitate etc.),
 modul de refacere a zonelor afectate;
 modul de semnalizare a lucrarilor;
 durata de execuţie a lucrarilor;
5. Copie a actului de identitate (în cazul persoanelor fizice) sau copie a certificatului de înregistrare fiscala (în cazul
persoanelor juridice sau a celor fizice înmatriculate) ;
6. Plan de încadrare în zona, la o scara convenabila (1:2000).
7. Plan de situaţie la scara 1:500, care sa cuprinda:
 traseul instalaţiei în zona drumului cu specificarea distanţei faţa de drumul naţional,
 poziţiile kilometrice şi metrice pe drumul naţional ale începutului şi sfârşitului traseului instalaţiei şi a
subtraversarilor/supratraversarilor;
8. Sectiuni transversale
 în dreptul subtraversarilor/supratraversarilor (cu specificarea adâncimii/înalţimii de amplasare a acestora faţa de cota în ax a
drumului naţional);
 pe tronsoane omogene la amplasarea în paralel cu drumul naţional (cu specificarea distanţei de amplasare faţa de axul drumului
naţional );
9. Acte de proprietate (sau contract inchiriere/comodat) pentru teren.
10. Aviz tehnic de racordare la utilitati de la societatile detinatoare de retele (Electrica, Distrigaz, etc.).
11. Imputernicire/delegatie din partea beneficiarului pentru persoana desemnata sa raspunda de conditiile impuse in acord .
12. Alte avize de la unitaţi de proiectare, funcţie de prevederile de modernizare ale drumului national.
Proiectul tehnic va fi semnat si stampilat de cei care lau întocmit şi verificat.
Documentaţia va fi depusa în 3 exemplare.
În funcţie de situaţia din teren, D.R.D.P. Constanta poate solicita completarea documentaţiei cu alte piese scrise sau
desenate, de la caz la caz.


