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In atentia

SC YNA Consulting SPRL 

SC Consultant Insolventa SPRL

Referitor „ Amenajarea bazinului piscicol Alunis Terasa prin excavare"conform 

Avizului de gospodărire a apelor Arad nr 4/12.12.2011, SC Izometal Magellan SRL 

trebuia sa excaveze suprafaţa cuprinsa in patrulaterul notat in planşa nrl eu 

coordonatele 3;4;5;6(partea hasurata)-conform condiţiilor stipulate in Permisul 

de exploatare nr 16386/21.06.2013 eliberat de A.N.R.M (Agenţia Naţionala de 

Resurse Minerale) pt SC Izometal Magellan SRL

Datorita expirării Permisului de exploatare nr 16386/21.06.2013 in data de

20.06.2014 precum si a Contractului de închiriere nr 34/05.02.2014 intr SC 

Izometal Magellan SRL si SC Bau Center Vest SRL ,urmeaza ca SC Bau Center Vest 

SRL sa preia exploatarea pana la finalizarea proiectului „Amenajarea bazinului 

piscicol Alunis Terasa prin excavare " prin obţinerea unui nou Permis de 

exploatare eliberat de A.N.R.M pentru SC Bau Center Vest SRL numai pentru 

porţiunea hasurata prevăzuta in Planşa nrl

In vederea obţinerii Permisului de exploatare mai sus amintit SC Bau Center 

Vest SRL a transferat urmatoarele Avize si Autorizatii de la SC Izometal Magellan 

SRL(pe care le anexam)

■ Ministerul Mediului si Scimbarilor Climatice, Agenţia pentru protectia 

Mediului Arad—adresa 4901/28.04.2014

-- Agenţia pentru Protectia Mediului Arad Autorizaţia de Mediu 

nr9321/23.05.2011—cf adresa nr 5261/08.05.2014



■ Agenţia pentru Protectia Mediului Arad—Autorizaţia de Mediu

nr9470/24.10.2011—cf adresa nr 4174/08.04.2014

■ Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr 11/08.04.2014

■ Avizul de Gospodărire a Apelor nr 14/07.04.2014

■ Acordul de Reabilitare nr 1110/25.04.2014

■ Direcţia judeteana pentru Cultura Arad adresa nr 242-106/05.05.2014

Ultimul pas care trebuie făcut de către SC Bau Center Vest SRL pentru obţinerea 

Permisului de exploatare emis de A.N.R.M.pentru a putea finaliza proiectul „ 

Amenajare bazin piscicol Alunis Terasa prin excavare"(partea hasurata din 

interiorul patrulaterului 3,4,5,6 Planşa nrl) este obţinerea Certificatului de 

Urbanism si a Autorizaţiei de Constructie care se elibereaza de Biroul Urbanism al 

primăriei comunei Tudor Vladimirescu jud Arad

Biroul Urbanism al comunei Tudor Vladimirescu jud Arad propune doua 

variante pentru eliberarea Certificatului de Urbanism si al Autorizaţiei de 

Constructie

1) Alipirea parcelelor cuprinse in patrulaterul 3,4,5 6 care reprezintă luciul de 

apa al „Amenajare bazin piscicol Alunis Terasa prin excavare" si care este 

cuprins in documentaţia Certificat de Urbanism nr 251/08.07.2014 pe 

care o anexam

2) Semnarea unui contract de UZUFRUCT sau SUPERFIC1E intre SC Izometal 

Magelan SRL si SC Bau Center Vest SRL

In baza celor de mai sus va rugam sa analizaţi si sa ne comunicaţi poziţia Dvs

Cu stima

SC Bau Center Vest SRL

administrator Corlan DanieJ__





PERMIS DE EXPLOATARE nr. 7  ̂ A ^

\-y/ n r  O' f
PERMISUL DE EXPLOATARE este eliberat în ziua de . ' L ^- ' de

către :
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, cu sediul în Bucureşti, cod 010366, str. 

Mcndeleev, nr. 36 - 38, sector I, cod fiscal 4192790, cont R066TREZ7015032XXX000377 deschis la 
Trezoreria Statului, sector 1, municipiul Bucureşti, reprezentata de GHOERGHE DUŢU în calitate de 
PREŞEDINTE, denumită în cele ce urmează AGENŢIE,

Pentru:

S.C. JZOMETAL MAGELLÂN S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Eric Baader, nr. 13, jud. Timiş, 
înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J / 35 / 3318 / 1994, COD FISCAL RO 6633311, CONT 
BCR Timişoara, subNR = RO 47 RNCB 0252019815030001, reprezentată prin D-l Georgică Cornu 
în calitate de ADMINISTRATOR, denumit în cele ce urmează TITULAR,

S-au stabilit următoarele :

1. Permisul acordă TITULARULUI dreptul de exploatare pentru cantitatea 45.335 m3 de roci 
sedimentare (nisip şi pietriş), în perimetrul temporar de exploatare ALUNIŞ TERASĂ, terasa majoră a 
Mureşului, comuna Vladimirescu, jud. Arad, nr. topo : 4067 — 00 -  .

2. Anexele la acest Permis de exploatare fac parte integrantă din acesta şi vor fi considerate ca 
având aceiaşi forţă juridică şi constau din :

- Fişa perimetrului temporar de exploatare Aluniş Terasă, jud. Arad (Anexa A) ;
- Nota de constatare (Anexa B) ;
- Documentaţia tehnică pentru obţinerea Permisului de exploatare (Anexa C ) ;
- Plan de refacere a mediului (Anexa D) ;
- Proiect tehnic de refacere a mediului (Anexa E) ,

r 3. Valabilitatea acestui Permis de exploatare în toate prevederile sale, este de <^u3>la
CJ fară drept de reînoire obligatorie şi fără drept de preempţiune al titularului pentru
concesionare.

4. TITULARUL datorează trimestrial bugetului de stat, până la data de 20 a lunii următoare 
trimestrului calendaristic anterior, o redevenţă minieră stabilită în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare.

5. TITULARUL este obligat să depună la organul fiscal de care aparţine, o declaraţie de 
înregistrare ca plătitor de redevenţă minieră.

6. Resursele minerale exploatabile pe baza acestui Permis şi redevenţă minieră datorată bugetului 
de stat, sun t:

a) Roci sedimentare (nisip şi pietriş), pentru care se va achita o redevenţă minieră reprezentând 
echivalentul în lei a 0,40 euro /  m3 ;

7. TITULARUL are obligaţia de a plăti la bugetul de stat o taxă pentru activitatea de exploatare a 
resurselor minerale, pentru perioada de valabilitate a permisului, în valoare de 550 lei, achitat prin OP nr. 
120/02.04.2013.

8. TITULARUL are obligaţia de a constitui garanţia bancară pentru refacerea mediului, în valoare 
de 20.000 lei, conform lucrărilor prezentate în Anexa 5 la Instrucţiunile privind eliberarea permiselor de 
exploatare, aprobate prin Ordinul nr. 94 / 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
pentru lucrările de prevenire, reducere, eliminare sau compensare, după caz, a daunelor produse asupra 
mediului ca urmare a exploatării nisipului şi pietrişului în perioada de valabilitate a permisului de 
exploatare.



EXEMPLARUL 2 /3

9. TITULARUL Permisului de exploatare poate renunţa oricând la drepturile sale de a executa 
activităţi miniere în perimetrul temporar de exploatare, cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 32 (cu 
excepţia alin. 1, lit. b), art. 37, alin. 3, 5, respectiv art. 52, alin.l, lit.a şi e din legea nr. 85/2003 -  Legea 
minelor.

10. Prezentul Permis de exploatare încetează :
a) prin expirarea duratei pentru care a fost încheiat, de un an de la data intrării în vigoare ;
b) prin renunţarea de către TITULAR în condiţiile paragrafului 8 din prezentul Permis de 

exploatare;
c) prin revocarea Permisului de exploatare de către AGENŢIE în cazul nerespectării repetate a 

prevederilor legale.

11. TITULARUL beneficiază neîngrădit de drepturile prevăzute în Legea minelor şi de toate 
celelalte drepturi care nu sunt expres nominalizate în Permis, dar sunt acceptate în baza legilor din 
România şi în baza altor acte normative în vigoare.

12. TITULARUL Permisului de exploatare are următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile legii nr. 85 / 2003 -  Legea minelor, ale normelor şi instrucţiunilor 

emise în aplicarea acesteia, precum şi prevederile Permisului, notei de constatare, documentaţiei tehnice, 
planului de refacere a mediului Şi proiectului tehnic de refacere a mediului;

b) să obţină, să intocmească, să ţină la zi şi să transmită AGENŢIEI, la termenele fixate, datele, 
informaţiile şi documentele prevăzute în Permis, referitoare la activităţile miniere executate, precum şi 
rezultatele obţinute, pentru a fi înregistrate în Cartea minieră şi în Cadastrul extractiv;

c) să informeze AGENŢIA cu privire la actele de control efectuate de autorităţile locale de 
protecţie a mediului şi de protecţie a m uncii;

d) să îndeplinescă în termenele stabilite măsurile dispuse în scris de către AGENŢIE, în 
exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii;

e) să execute şi să finalizeze lucrările de refacere a mediului în perimetrul afectat de activităţile 
miniere;

f) să efectueze la zi măsurătorile topografice necesare şi să completeze planurile de situaţie a 
tuturor lucrărilor executate pe parcursul derulării activităţilor miniere, în conformitate cu Regulamentul 
de topografie m inieră;

g) să nu transporte, să nu folosescă, să nu manipuleze şi să nu depoziteze în lucrările executate 
deşeuri şi substanţe periculoase şi / sau toxice, radioactive sau orice alte substanţe poluante, decăt cu 
respectarea prevederilor legale;

h) să obţină avizul autorităţilor portuare şi al autorităţilor publice competente în domeniul 
transporturilor şi gospodăririi apelor pentru efectuarea activităţilor miniere în zona căilor navigabile (după 
caz);

i) să menţină pe toată perioada exploatării garanţia financiară pentru refacerea mediului;
j) să achite taxa privind activitatea minieră şi redevenţa minieră în termenele stabilite de legea nr. 

85/2003 -  Legea minelor ;
k) să obţină toate avizele Şi acordurile, conform reglementărilor legale, necesare desfăşurării 

activităţilor de exploatare minieră Şi a lucrărilor de refacere a mediului.

13. TITULARUL este obligat să respecte şi să îndeplinească obligaţiile ce îi revin din autorizaţiile 
de mediu şi va lua măsurile corespunzătoare pentru protecţia mediului înconjurător în toate componentele 
Iui.

14. TITULARUL va executa activităţile miniere şi de refacere a mediului prevăzute în acest 
permis de exploatare pe risc şi cheltuială proprie.



15. TITULARUL este răspunzător de toate daunele produse mediului înconjurător în toate 
componentele lui şi se obligă să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât şi finanţarea şi execuţia 
operativă a lucrărilor de reconstrucţie ecologică a perimetrelor afectate de activităţile miniere desfăşurate, 
în condiţiile art. 39, alin.l, lit. k şi art. 37 din legea nr. 85 / 2003 -  Legea minelor şi a celorlalte prevederi 
legale în vigoare din domeniul protecţiei şi refacerii mediului.

16. TITULARUL Permisului de exploatare este răspunzător pentru toate eventualele daune, 
consecinţe ale exploatării agregatelor sau a substanţei minerale prevăzute la paragraful 1 din prezentul 
Permis.

17. Agenţia are dreptul de a controla modul în care TITULARUL respectă normele juridice în 
vigoare privind domeniul resurselor minerale, clauzele şi condiţiile permisului de exploatare, precum şi 
modul în care TITULARUL îndeplineşte măsurile dispuse în scris de AGENŢIE, în exercitarea 
atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

18. Cu respectarea termenilor şi condiţiilor acestui Permis în perimetrul temporar de exploatare 
delimitat conform Anexei A, TITULARUL este responsabil pe toată perioada de valabilitate a Permisului 
de exploatare.

19. Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de legea jar. 85 / 2003 -  Legearmnelor, cu modificările Şi 
completările ulterioare, precum şi de normele şi instrucţiunile emise pentru aplicarea acesteia, se 
sancţionează conform prevederilor art. 57, alin. (1) şi art. 58, alin. (1) şi (2) din legea nr. 85 / 2003 -  
Legea minelor.

20. Acest Permis de exploatare este redactat în 3 (trei) exemplare originale.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU 
RESURSE MINERALE

D.GJ.S.T.A.M.O.P. 
DIRECTOR GENERAL

D.G.G.E.C.R:RMLEV 
DIRECTOR GENERAL

D.E.F.R.U.A.

Ştefan Hîrşu Grigore Pop

V

C.I.T.R.M .^M IŞSAÎ^ ,

INSPECTOR SUPERIOKv 
Adri

Luat la cunoştiinţă, TITULAR 

' S.C. i z o m e t a l /m a g e l l a n  S.R.L. 
ADMINISTRAT^, Georgică Cornu

/ /  /



Nr.
Pct

X
[m]

Y
[m]

6 520075 228842
3 520114 229063
4 520074 229152
5 519974 229072

1.2. Sistem de referinţa: "Stereog rafie 1970”
1.3. Limita de adancime: 105.3m (-10m)
1.4. Suprafaţa: 0,022 kmpj21679mp)
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2. DATE PRIVIND PERIMETRUL
2.1. Denumirea perimetrului: Alunis Terasa

2.2. Nrumarul topo: Jfo£%

2.3. Substanta: Nisip si pietriş

2.4. Faza lucrărilor: Exploatare

2.5. Agentul economic:
S C. IZOMETAL MAGELLAN S.R.L.

Observaţii:

1.5. Loc. administrativa: com. Vladimirescu, jud. Arad
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Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

enţia pentru Pfotcctia Mediolui Arad

Nr.: 5261/08.05.2014
Către: S.C. BAU CENTER VEST S.R.L. — Timişoara, str. Augustin Pacha,

nr. 3, jud. Timiş
In atentia: Domnului administrator Corlan Daniel
Referitor Ia: Solicitarea de transfer a Autorizaţiei de mediu nr. 9321/23.05.2011 

emisă pentru “Extracţia nisipului şi pietrişului — perimetrul de 
exploatare Aluniş - Terasă” din Vladimirescu, FN — terasa albiei majore 
a râului Mureş, malul stâng, în dreptul localităţilor Cicir - Aluniş, jud. 
Arad.

Stimate domn

Având în vedere:
- cererea de transfer nr. 461/15.04.2014 a autorizaţiei de mediu nr. 9321/23.05.2011, 
înregistrată la A.P.M. Arad sub nr. 4932/28.04.2014 şi 1291/R/28.04.2014;
- declaraţia domnului Corlan Daniel în calitate de administrator ,al S.C. SC BAU 
CENTER VEST S.R.L., prin care se atestă că activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii 
pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu pentru S.C. ITAL PREFABRICATE 
S.R.J,  şi transferată către S.C. IZOMETAL - MAGELLAN S.R.L.;
- Cont ract de închiriere nr. 34/05.02.2014 încheiat între S.C. IZOMETAL-MAGELLAN 
S.R.L. şi S.C. BAU CENTER VEST S.R.L., pentru închiriere suprafaţă de teren;
- Certificat de înregistrare nr. 6960283/14.02.1995, emis de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş;
- Certificat constatator nr. 26134/23.04.2014, emis de Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Timiş;

Autorizaţia de mediu nr. 9321/23.05.211 emisă pentru 
S.C. ITAL PREFABRICATE S.R.L. transferată către S.C. IZOMETAL - 

MAGELLAN S.R.L. (adresă nr. 11948/08.09.2011)
SE TRANSFERĂ

pentru noul titular al activităţii şi anume: S.C. BAU CENTER VEST S.R.L. cu
punct de lucru în Vladimirescu, FN -  terasa albiei majore a râului Mureş, malul stâng, în 
dreptul localităţilor Cicir - Aluniş, jud. Arad -  “Extracţia nisipului şi pietrişului -  
perimetrul de exploatare Aluniş - Terasă”,
Noul titular va desfăşură activităţile prevăzute în Autorizaţia, de mediu nr. 
9321 /23.05.2011 în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă şi va respecta toate măsurile 
impuse prin autorizaţie.



De asemenea vă mai comunicăm că în conformitate cu O.M. 1798/2007, art. 8 sunu'K 
obligaţi cu cel puţin 45 zile înainte de expirarea autorizaţiei de mediu să soucitaii o nou:-, 
autorizaţie de mediu
Precizăm că funcţionarea fată autorizaţie de mediu este interzisă şi se saocţioncaxă 
potrivit art. 98 alin (2) punctul 6 din Legea 265/2006 privind protecţia mediului. 
Prezentul act de transfer se va anexa la Autorizaţia de mediu nr. 9321/25*05.2011 
constituind parte integrantă diîi aceasta.

Cu deosebită consideraţie,

Director Executiv 
Dana Monica DÂNOIU

Şef Serviciu A.A.A.,
Gabriela VESA

întocmit,
Emil HUSĂRAÎ



Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Nr.: 4174/08.04.2014
Către: S.C. BAU CENTER VEST S.R.L. -  Timişoara, str. Augustin Pacha,

nr. 3, jud. Timiş
In atenţia: Domnului administrator Codan Daniel
Referitor la: Solicitarea de transfer a Autorizaţiei de mediu nr. 9470/24.10.2011 

emisă pentru “Staţia de sortate-spălare agregate minerale” din comuna 
Vladimirescu, sat Cicit, FN (la cca. 10 m sud de malul stâng al râului 
Mureş), jud. Arad.

Stimate domn 

Având în vedere:
- cererea de transfer nr. 443/01.04.2014 a autorizaţiei de mediu nr. 9470/24.10.2011. 
înregistrată la A.P.M. Arad sub nr. 3864/01.04.2014 şi 1004/R/01.04.2014;
- declaraţia domnului Corlan Daniel în calitate de administrator al S.C. SC BAU 
CENTER VEST S.R.L., prin care se atesta ca activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii 
pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu nr. 9470/24.10.2011 pentru S.C. 
IZOMETAL - MAGELAN S.R.L.;
- Contract de închiriere nr. 38/05.02.2014 încheiat între S.C. IZOMETAL-MAGELLAN 
S.R.L. şi S.C. BAU CENTER VEST S.R.L., pentru închiriere suprafaţă de teren;
- Certificat de înregistrare nr. 6960283/14.02.1995, emis de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş;
- Certificat constatator nr. 16821/12.03.2014, emis de Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Timiş;
In temeiul art 21 din O.M. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a 
autorizaţiei de mediu,

Autorizaţia de mediu nr. 9470/24.10.2011 emisă pentru 
S.C. IZOMETAL - MAGELLAN S.R.L. 

SE TRANSFERĂ 
pentru noul titular al activităţii şi anume: S.C. BAU CENTER VEST S.R.L. cu
punct de lucru în Vladimirescu, sat Cicir, FN (la cca. 10 m sud de malul stâng al râului 
Mureş), jud. Arad — “Staţie de sortate-spălare agregate minerale”
Noul titular va desfăşura activităţile prevăzute în Autorizaţia de mediu nr. 
9470/24.10.2011 în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă şi va respecta toate măsurile 
impuse prin autorizaţie.
De asemenea vă mai comunicăm că în conformitate cu O.M. 1798/2007, art. 8 sunteţi 
obligaţi cu cel puţin 45 zile înainte de expirarea autorizaţiei de mediu să solicitaţi o nouă 
autorizaţie de mediu5



Precizăm că funcţionarea fără autorizaţie de mediu este interzisă şi se sancţionează 
potrivit art. 98 alin (2) punctul 6 din Legea 265/2006 privind protecţia mediului.
Prezentul act de transfer se va anexa la Autorizaţia de mediu nr. 9470/24.10.2011 
constituind parte integrantă din aceasta.

Cu deosebită consideraţie,■} '

DIRECTOR EXECUTIV.

Şef Serviciu A.A.A. 
Gabriela VESA

întocmit, 
Emil HUSĂF

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA M EDIULUI ARAD



APEUimiVE

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ “APELE ROMÂNE” 
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ 

SISTEMUL DE GO SPODĂRIREA APELOR ARAD
Str. Liviu Rebrcanu Nr. i 01, cod postai 310414 ARAD 

Tei: 0257 / 280362 ; 281949 
Fax: 0257/280812

CIF: RO 18279111; ©AN RQI9TREZ0215025XXX011044 Trezoreria ARAD 
http:/Avwv,'.<l irec t i aa pe I ormi i res.ro 

e-mail: diSDecer(â':.sgaar.ti;un.rowatetro

Nr .1358 data 08.04.2014

TITULAR DE AUTORIZAŢIE: 
SC. BAU CENTER VEST SRL 

Timişoara, str.Augustin Pacha, n r3 , jud. Timiş

AUTORIZAŢIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR 
NR. 11 din 08.04.2014 

Privind transferul “Staţiei de sortare-spălare agregate minerale Aluniş-terasă”, 
comuna Vladimirescu, jud. Arad de Ia S.C. IZOMETAL-MAGELLAN S.R.L. Ia

SC. BAU CENTER VEST SRL 
Valabilitate 08.04.2017

Indicatori cadastrali de 
identificare

cod obiect 
cadastral

Judeţul nr. de ordine 
în judeţ

nr.de 
ordine al 

captării/ev 
acuării

- alimentarea cu apă brută 
subterană în scop tehnologic

FA/RA ARAD 519 1/1

Contract de închiriere nr. 38 din 05.02.2014 între S.C. IZOMETAL-MAGELLAN 
S.R.L şi SC. BAU CENTER VEST SRL.
® Amplasament : râul Mureş, albia majoră mal stâng, extravilan Cicir, corn. 
Vladimirescu la cca 100 m sud de malul stâng al albiei minore (cota 113-H14 mdMN) şi, la 
cca 4 km nord de localitatea Aluniş, C.F. 300234 Na.CAD 3787 pe un teren S— 13800 m2; 
Acces din DJ 682 Arad-Lipova din dreptul localităţii Aluniş, pe un drum pietruit de 4 km.
• Acces : se face din DJ 682 Arad-Lipova din dreptul localităţii Aluniş, pe un drum 
pietruit de 4 km.
* Capacitatea maximă de prelucrarea staţiei de sortare -  spălare : 100 m3/h balast 
prelucrat; Capacitate de producţie sorturi 0-4 mm , 4 - 8  mm, 8 -1 5  mm , 15 -  36,6 mm: 
200000 m3 balast prelucrat/an

Regim de funcţionare : 8^16 ore/zi, 250 zile/an.
*

Unnare a solicitării prezentate cu adresa nr.82 din 27.03.2014 înregistrată Ia
S.G.A.ARAD sub nr.1358 din 31.03.2014 , în temeiul Legii Apelor nr. 107/1996 şi al 
Ord. Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.310/2004,nr.661/2006, nr.662/2006, 
privind procedura şi competenţele de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor, se 
atribuie titularului de autorizaţie dreptul să folosească surse pentru alimentarea cu apă şi 
receptori pentru evacuarea apelor, după cum urmează :



I. Alimentarea cu apă potabilă în scop igienico -  sanitar : 
l.lSurse

1.1.1. Alimentarea cu apa potabilă pentru personalul angajat (4 persoane, 1,5-K2,0 
C/angajat) este luată din comerţ în recipiente de plast ic de 2-H 0 l.

2. Alimentarea cu apă industrială:
2.1. Sursa de apă tehnologică: subterană din pânza freatică prin intermediul unui 
bazin de 30x30 m= 900 m2 săpat la 5 m adâncime şi adâncimea apei de 3 m pe 
marginea căruia se află o staţie de pompare (qj=160 m3/h, Hj=20 mCA) montată pe un 
şasiu de 2x2,5 m acţionată de un motor Diesel. Apa preluată contorizat printr-un sorb şi 
conductă de 0120 mm este refulată printr-o conductă 0120 mm în lungime L=120 m 
îngropată la 80 cm până la modului 1 al staţiei de spălare-sortare racordată la 
dispozitivul de spălare al ciurului realizat dintr-o conductă 0120 mm pe o latură a 
ciurului la care se racordează 10 ţevi 01” cu duze. Cele 2 site ale ciurului 1 au fiecare 
un dispozitiv de spălare. După decantare, apa este limpezită în compartimentul a! IÎI-lea 
al decantorului

2.2. Volume şi debite de apă autorizate:
apă brută 

captată din 

subteran 

(compartimentul 

III de liniştire)

Qzi med Qzi max Q z i min
Van
med

Va»
niax

Van min

m3/zi l isec m3/zi t/sec m3/zi -6/sec miim3 miim3 miim3

Cerinţa de 
apă brută

663,3 23,02 1326,7 46,05 331,7 11,52 160 320 80

Funcţionarea este sezonieră 8 16 one/zi, 250 zile/an;
23  Instalaţii de captare : Apa tehnologică este preluată din compartimentul al IÎI-lea de 
liniştire ale bazinului de 30x30 m= 900 m2 săpat la 5 m adâncime şi adâncimea apei de 3 
m pe marginea căruia se află o staţie de pompare (q,=160 m3/h, Hj-20 mCA) montată pe un 
şasiu de 2x2,5 m acţionată de un motor Diesel.
2.4. Instalaţii de distribuţie : Apa preluată contorizat printr-un sorb şi conductă de 0120 
mm este refulată printr-o conductă 0120 mm în lungime L=120 m îngropată Ia 80 cm până 
la modului 1 al staţiei de spălare-sortare racordată la dispozitivul de spălare al ciurului 
realizat dintr-o conductă 0120 mm pe o latură a ciurului la care se racordează 10 ţevi 01” 
cu duze.
2.5. Instalaţii de măsurare: Contor de apă rece WOLTEX QN250MC/ORĂ DN 150 

mm seria 98 WW W 50875
3. Norme de apă pentru principalele produse din fabricaţie :

Produsul U.M.
Normă specifică estimată 

(mc apă/mc produs)
Agregate minerale 

sortate-spălate
mc apă/mc agregate sortate 1,6

4. Evacuare ape uzate :
Evacuarea apelor uzate se face în sistemul de decantare-limpezire: alcătuit dintr-un 

decantor longitudinal cu 2 compartimente cu evacuarea mecanică a depunerilor: L-40 m£, 
secţiune trapezoidală B= 14,0 m, b=7,0 m, adâncimea utilă H=l,5 m Vdc=630 m3, Vu=
472,5 m3 pentru utilizare 75% ; timpul de decantare t=2 h, timpul între două curăţiri 
succesive ale decantorului este T= 20 zile. Golirea depunerilor (maxim cca 6000 m3/an) se 
face prin scoaterea din funcţiune a compartimentului care se curăţă, evacuarea levigatului 
decantat cu pompe de drenaj şi extragerea depunerilor cu greifer sau excavator.



Din sistemul decantare-1 impezire, apa intră m bazinul de recirculare , de unde se 
alimentează staţia (conform pct.2.1 ).
6. Staţii şi instalaţii de epurare :
6.1. Apele uzate menajere

în prezenta amplasamentul staţiei de prelucrare nu dispune de sursă de alimentare cu apă 
în scop potabil şi menajer. Nu există apă menajeră uzată. Grupul sanitar este alcătuit din 
WC uscat
6.2.Apa folosită pe fluxul tehnologic Apa uzată tehnologic este evacuată în sistemul 
decantare-limpezire
6.3. Evacuarea apelor pluviale (6624 m3/an, 27,5 m3/zi sau 0,32 Z/sec) de pe suprafaţa 
S= 13800 m2 se face prin canale de dirijare a apei spre bazinele de decantare-limpezire

TITULARUL AUTORIZAŢIEI ESTE OBLIGAT
- titularul va ţine evidenţa contorizată lunar a consumului efectiv de apă brută prelevată 
din resursa şi a vidanjărilor WC-ului uscat.
- titularul va menţine taluzele bazinelor de decantare şi liniştire în condiţii de echilibru şi 
repara deîndată orice degradare survenită.
- autorizaţia de faţă este valabilă cu condiţia încheierii anuale a abonamentului pentru 
utilizarea apei brute din freatic în scop tehnologic şi menajer în limitele autorizate; în caz 
de neplată a volumelor de apă brută prelevată timp de 3 luni consecutive, prezenta 
autorizaţie îşi pierde valabilitatea.
- titularul este obligat să solicite anual încheierea abonamentului de utilizare a resursei de 
apă subterană în vederea asigurării folosinţei de apă şi să achite la timp volumele de apă 
consumate.
-beneficiarul are obligaţia de a solicita reautoriZarea staţiei de sortare-spălare cu 30 de 
zile înainte de expirarea autorizaţiei.
- nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine răspunderea 
administrativă, după caz, răspunderea civilă sau penală, conform Legii Apelor 
Na.107/1996 cu modificările şi completărilor ulterioare în cazul producerii de prejudicii 
persoanelor fizice şi juridice.

*

Documentaţia tehnică vizată de neschimbare de către S.G.A. Arad face parte integrantă 
din prezenta autorizaţie. Un exemplar din autorizaţie şi documentaţia tehnică se vor 
păstra Ia punctul de lucru şi se vor pune la dispoziţia organelor de gospodărire a apelor, la 
cererea acestora.
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AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR 
JVs.14 din 07.04.2014 

Privind transferul Avizului de gospodărire a apelor cu nr. 4/12.12.2011 referitor ia 
„Amenajarea bazinului piscicol Aluniş Terasă prin excavare” 

având ca titular SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL la S.C. BAU CENTER VEST
S.R .L ,Timişoara

c
Cod cadastral IV-1 Mureş,

Date generale
® Deţinătorul iniţial al avizului: SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL (Avizul de 
gospodărire a apelor Jfe.4/12.12.2011);
• Solicitantul transferului: S.C. BAU CENTER VEST S.R.L. Timişoara, J35/3 615/1992, 
CUI RO 6960283, str. Augustin Pacha, JVe. 3, jud. Timiş.
Numărul adresei de înaintare a solicitării transferului avizului JVs.411 din 27.03.2014 
înregistrată la SGA Arad cu Ns. 1345 din 28.03.2014, însoţită de Contractul de închiriere nr. 
38 /05.02.2014, va ceda fără a avea vreo pretenţie ulterioară toate documentaţiile, avizele şi 
autorizaţiile existente pe care acesta le deţine ca titular al investiţiei Amenajarea bazinului 
piscicol Aluniş Terasă prin excavare” fiind de acord ca acestea să fie transferate în favoarea 
S.C. BAU CENTER VEST S.R.L, Timişoara., în vederea realizării investiţiei în termenul 
prevăzut de documentele la care s-a făcut referire»;
® Titular de investiţie, beneficiar de investiţie actual : S.C. BAU CENTER VEST 
S.R.L.Timişoara, cu următoarele date de identificare: Sediul social:Timişoara str. Augustin 

f  Pacha, Xo. 3 ,, jud. Timiş, identificat prin J35/3615/1992, CUI RO 6960283.
• Stadiul execuţiei lucrărilor de amenajare a iazului piscicol: începute;
® Proiectantul general în faza iniţială: SC GEMIN PROIECT SRL Deva, mg. Popescu Ilie 
Amplasament: terasa joasă de pe malul stâng a râului Mureş la 100 mt de malul albiei minore, 
com. Vladimirescu, jud. Arad, pe o suprafaţă având perimetrul 28652 m2 (bazin piscicol nevidabil 
pentru pescuit sportiv şi/sau agrement); Accesul la amplasamentul viitorului bazin piscicol se face 
din DJ 682 Lipova-Zăbrani-AIuniş pe un drum comunal de 4 km, De 289 (Accept al Primăriei 
Frumuşeni transmis prin adresa N"..2020/01.08.2011).
Suprafaţa bazinului piscicol este delimitată de punctele în coordonate STEREO 70 :

nr. pct. X Y
1 520128,900 228900,670
2 520151,880 228977,300
3 520114,140 229062,590
4 520074,440 229152,340
5 519974,240 229072,020
6 520075,400 528842,350
7 520076,580 528843,860



8 520116,960 528895,670
K -28652 m-

-curs de apa: R. Mureş, albia majoră inundabilă de pe malul stâng;
- cod cadastral: IV -1.000.00.00.00.00.
Scopul lucrării : realizarea unui bazin piscicol nevidabil pentru pescuit sportiv şi/sau agrement pe 
suprafaţa de 28652 m2 prin extinderea în adâncime a exploatării până Ia 11 m de suprafaţa terenului: 
pe intervalul 5,5-11,0 m adâncime în zoana I, respectiv On-1 1,00 m în zona II.
- Referat de expertiză hidrogeo logică -Na. 363/2008 emis de I.N.H.G.A. pentru perimetrul Aluniş 
Terasă;
Situaţia existentă : S.C. IZOMETAL MAGELLAN S.R.L. a cesionat de la S.C. ITAL 
PREFABRICATE S.R.L. cf. Contractului de cesiune Jfe. 63/16.05.2011 toate drepturile şi obligaţiile 
ce decurg din Contractul de vânzare-cumpărare Ne.49/15.04.2011 încheiat între S.C. ITAL 
PREFABRICATE S.R.L. şi S.C. IZOMETAL MAGELLAN S.R.L. împreună cu mijloacele fix de cf. 
Anexa 3, Anexa 5.

Urmare adresei _No.411din 27.03.2014 a SC BAU CENTER VEST SRL , înregistrată 
la SGA Arad sub nr. 1345 din 28.03.2014, prin care se solicită transferul avizului de 
gospodărire a apelor N°.4 din 12.12.2011 de la S.C.IZOMETAL-MAGELLAN S.R.L. 
Timişoara către S.C.BAU CENTER VEST S.R.L. Timişoara m vederea realizării investiţiei, 
în conformitate cu prevederile Legii Apelor >fe. 107/1996 cu modificările şi completările 
ulterioare, a O.U.G. Na. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele 
Române” cu modificările şi completările ulterioare precum şi a Ordinului M.M.G.A. Ne. 
662/2006 art. 30 al ministrului apelor şi protecţiei mediului privind procedura de transfer a 
avizului de gospodărirea apelor, se emite:

AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR JVs. 14 din 07.04.2014 
privind transferul Avizului de gospodărire a apelor nr. 4/12.12.2011 referitor la 

„Amenajarea bazinului piscicol Aluniş Terasă prin excavare ” 
având ca titular SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL la S.C. BAU CENTER VEST S.RL 

, Timişoara, care, conform documentaţiei, prevede:

DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE 
Caracteristicile constructive ale bazinului piscicol:
- suprafeţe excavate: 2,8652 ha;
- suprafaţa şi nivelul luciului de apă: variază în concordanţă cu nivelul râului Mureş;
- suprafaţa perimetrală bazinului piscicol a pilierilor de siguranţă: 1,2445 ha;
- volum mediu final de apă: 90,0 mii S=1,9 ha lucii de apă;
- Timp de execuţie a amenajării: cca 1 an;
- Cota medie a terenului: 115,5 mdMN;
- Hmed aps =4,5 m; Hma, bazin= 11,0 m (cota 105,5 mdMN);
- treapta I de excavare deasupra nivelului hidrostatic se opreşte la cota 111,83 mdMN corespunde 
unei suprafeţe de 2,5657 ha, la o adâncime de 5,5 m cu 1,0 m deasupra nivelului hidrostatic ca pilier 
de siguranţă; treapta l-a are 2 subtrepte: subtreapta 1, decoperta solului vegetal pe intervalul 0^0,5 m 
şi subtreapta 2-1 excavare pe intervalul 0,5 ;-5,5 m; taluzul treptei I-a va fi de 40°;
- cota amedie a nivelului hidrostatic: 109,0 mdMN; adâncimea de la suprafaţa terenului 6,5 m; 
corespunde unui luciu de apă de 2,341 ] ha;
- cota fundului bazinului bazinului piscicol identică cu cota fundului excavării treptei a Il-a: cota 
talvegului albiei minore a râului din profil transversale 105,5 mdMN, corespunde unei suprafeţe 
1,7178 ha a bazinului piscicol;
- cota nivelului apei în râul Mureş corespunzător nivelului cu probabilităţii de depăşire de 5% (clasa 
IV-a de importanţă) este 111,83 mdMN, corespunzător unei suprafeţe de 2,5657 ha şi unei adâncimi 
de 6,33 m a bazinului, V=135,569 miim3; taluzul imers al treptei a Il-a va fi de 20°.



c
Alimentarea cu a p ă :
- Nu se prevede alimentarea cu apă a bazinului piscicol cu ajutorul unei staţii de pompare din râul 
Mureş şi nici evacuarea apei din bazin în râul Mureş. Bazinul pisciocl va fi alimentat natural prin 
infiltraţii din râul Mureş, din scurgerile de suprafaţă şi infiltraţii ale apelor meteorice căzute pe şi în 
bazinul de alimentare meteorică a suprafeţei lacului. Dacă e cazul debitul de primenire se va putea 
asigura din 2 foraje de observaţie, amplasate amonte de bazinul piscicol pe direcţia de curgere a 
apelor subterane din acviferul freatic;
-Necesarul anual de apă pentru umplere, primenire (cca 5t/s.ha) şi compensare: 80,0 miimVan prin 
infiltrare din râul Mureş prin pilierul de 100 m l faţă de malul stâng al albiei minore;
- evapotranspiraţiei plantelor palustre va fi compensată natural prin echilibrare hidrostatic eu nivelul
freatic;

Evacuarea apelor : : nu vor exista evacuări de apă din bazinul piscicol. Nivelul apei din bazin va 
varia natural odată cu cel al râului Mureş;
Pilierii de siguranţă totalizează 1,2445 ha, perimetral în jurul bazinului piscicol. Faţă de malul stâng al 

r  albiei minore a râului Mureş, pilierul de siguranţă este de 100 m£
 ̂ Obligaţiile beneficiarului :

B Menţinerea permanentă a pilierilor de siguranţa impuşi.
° Amenajarea şi consolidarea taluzelor bazinului piscicol pe toata lungimea laturilor, în vederea 
evittării alunecării şi prăbuşirii acestora şi eroziunii prin valuri, inclusiv în situaţia imersă a unei 
posibile inundaţii ce depăşeşte cota terenului (sub 5% probabilitate de depăşire). Soluţia tehnică de 
amenajare a taluzelor se va prezenta în documentaţia tehnică de solicitare a autorizaţiei de 
gosppodărire a apelor pentru funcţionarea obiectivului.
B Respectarea adîncimii maxime de expoatare fata de cota terenului natural pentru a nu depăşi cota 
talvegului albiei minore a râului Mureş în secţiune transversală..
■ Supravegherea permanenta a evoluţiei malului stâng în zona amenajării, în perioada de execuţie a 
lucrărilor de investiţii şi după trecerea viiturilor de primăvară ce pot eroda malul stâng, prin fixarea 
unor borne fixe si utilizarea acestora ca repere pentru evidenţierea eventualelor modificări ale 
distantei de la limita obiectivului la linia malului stâng
q In cazul pierderii stabilităţtii malului stâng a râului Mureş sau a micşorării pilierului de siguranţă de 
100 m£ faţă de malul stâng al albiei minore, beneficiarul este obligat să execute lucrările de stabilizare 
necesare, pe cheltuiala proprie.
° In cazul producerii unor accidente prin mutarea albiei minore a râului Mureş în bazinul piscicol cu 
ocazia trecerii marilor viituri, daunele produse titularului sau riveranilor vor fi suportate în totalitate 
de beneficiar.

la sfârşitul execuţiei suprafeţele, adâncimile şi volumele de apă din bazinul piscicol vor fi:
Nivelul de 
umplere al 
bazinului 
piscicol 

- mdMN -

Suprafaţa 
bazinului 
piscicol 
- m2 -

Suprafaţa finală 
a -fundului 
bazinului 
piscicol 
- m2 -

Adâncimea 
medie a 

bazinului 
piscicol 

-m-

Volumul de apă 
ai bazinului 

piscicol 
-m3 -

La cota 111,83 
(5%)

25657

17178

6,33 135569

La cota 109,00 
(fundul treptei 

I-a, de 
intercepţie a 

NH)

23411

3,5 71029
105,5 (cota 

fundului treptei 
a II~a şi a 
bazinului 
piscicol)

17178



d Pe perioada executării lucrărilor, se interzice depozitarea provizorie a materialelor în zona de 
protecţie de 20 mC a râului Mureş.
fl în zona amenajarii se interzice folosirea substanţelor prioritare-periculoase aşa cum sunt ele definite 
de HG Nr. 351/2005 şi a oricăror substanţe care pot produce poluarea de orice natură a solului sau 
apei freatice.
- Nu se permite alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport, precum şi activităţi 
de schimb de ulei sau reparaţii mecanice pe amplasamentul amenajării.
■ Beneficiarul este obligat să anunţe SGA Arad începerea lucrărilor de excavare sub nivelul 
hidrostatic, iar Ia finalizarea lor sa solicite autorizarea bazinului piscicol din punct de vedere a 
gospodăririi apelor.

*

Prezentul aviz de gosppodarire a apelor se emite in temeiul Legii Apelor nr.107/1996 cu 
modificările şi completările ulterioare, a O.U.G. nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei 
Naţionale „Apele Române” cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului ministrului 
mediului şi gospodăririi apelor nr.662/2006 privind procedura şi competenţele de emitere a avizelor şi 
autorizaţiilor de gospodărire a apelor.

Avizul de gospodărire a apelor îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada de realizare a 
lucrărilor, dacă acestea au început în cel mult 24 luni de la emitere şi dacă au fost respectate 
prevederile cuprinse în prezentul aviz şi în documentaţia tehnică înaintată; în caz contirr avizul îşi 
pierde valabilitatea.

Avizul de gospodărire a apelor se poate prelungi, solicitarea facându-se cu două luni înainte de 
expirarea termenului de valabilitate.

Director 
ing. Parpâl^.Gaius Mihfii

Ing. şef j 
Ing.Ostafe Marcel ^

Şef Birou G.R.A 
Ing. Angelica Romvari
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ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ “APELE ROMÂNE” 
ADMINISTRAŢIA BAZJNALĂ DE APĂ MUREŞ 
SISTEMUL DE GOSPODĂRIREA APEI,OR ARAD

Str. LiviuRebreanu Nr. 101. cod postai 31 ()414 ARAD 
Tel: 0257 / 280362 f" 281949 

Fax: 0257 /280812
Cff: RQ. 182791 U;,1BAN: ROI 9TR3EZ0215025XXXQ11,044 Trezoreria ARAD 

http://www.rowater.ro/damuies 
e-mail: dispecer@sgaar. dam, rowatcrro

Nr 1697 data 28.04.2014

4 ^

Către,
SC BAU CENTER VEST SRL 

Timişoara str. Augustin Pacha nr.53 jud Timiş

Ca răspuns la adresa dv. cu nr. 487/25.04.2014, înregistrată la SGA Arad cu nr. 
1697/28.04.2014 prin care ne solicitaţi să vă comunicăm dacă amplasamentul carierei 
Perimetrul de exploatare ALUNIŞ TERASĂ S=l,5 ha, com. Vladimirescu, jud. 
Arad, se suprapune peste zone de protecţie sanitară, perimetre de protecţie 
hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă, vă precizăm:

La data solicitării perimetrul Perimetrul de exploatare ALUNIŞ 

TERASĂ jud. Arad (cu fişa de perimetru ataşată, vizată spre neschimbare) nu se 

află amplasat în zone de protecţie sanitară sau perimetre de protecţie 

hidrogeologică a surselor de apă potabilă.

Prezenta constituie consultanţă tehnică; se tarifează conform HG. Nr. 238/2010, 
anexa3, pct.15.2.

Ing. şef,
Ing. Ostafe Marcel

Şef Birou G.R.A, 
Ing. Angelica Romvari
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I . Localizarea perimetrului 2. y d a t^ f j^ n S ^ j^ k n e tru l
.......... <ş? ^ ţ» y

-j -} Coordonate de delimitare a perimetrului 2.1 D kium ireâ^LUNIS  TERASA 
\  /

Pcî. X Y
V /

2.2 NumamJ'fopo :

1 520 151 228 977 2.3 Substanta : NISIP SI PIETRIŞ

2 520 090 229 116 2.4 Faza lucrarilor : exploatare in baza art. 28 din 
r n r 85/20033 520 026 229 065 Legea mineio

4 520 096 228 958 2.5 Operatorul:

S.C. BAU CENTER VEST S.R.L. TIMIŞOARA5 520 058 228 883

6 520 076 228 844

7 520 117 228 896 OBSERVAŢII :

8 520 128 228 902

1.2 Sistem de referinţa : "Stereografic 1970"

1.3 Limita in adancime : z = + 105,50 m

1.4 Suprafaţa : S = 0,015 kmp

1.5 Localizarea administrativa - teritoriala : comuna Vladimirescu, judeţul Arad



ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA “APELE ROM ANE” 
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ 

SISTEM UL DE GOSPODĂRIREA APELOR ARAD
Str. Liviu Rebrcanu Nr. 10 j , cod 310414 ARAD 

Tel: 0257/280362; 281949 
Fax: (J257 / 2SGS12

C1F: RO IS279111; IBAN R019TREZ021 5025XXX011044 Trezoreria ARAD 
hltp :/A v wav . d i re ctian dc 1 oirn u ies, ro 

e-onai!: disirâer@sgaa r. dam.rowate r. ro

Nr .1358 data 08.0.4.2014

TITULAR DE AUTORIZAŢIE : 
SC, BAU CENTER VEST SRL 

Timişoara, sir.Augustin Pacha, nr.3, jud. Timiş

AUTORIZATIE DE GOSPODĂRIRE A A PELOR *
NR. I I  din 08.04.201.4

Privind transferul ‘"Staţiei de sorta re-spălare agregate minerale Aiuniş-terasă”, 
comuna Vladimirescu, jud. A rad de la S.C. IZOM ETAL-MAGELLAN S.R.L. îa

SC. BAU CENTER VEST SRL 
Valabilitate 08.04.2017

j Indicatori cadastrali de cod obiect Judeţul nr. de ordine nr.de
| identificare
i’
|

cadastral în judeţ ordine al 
captării/ev | 

acuă.rii
! - alimentarea cu apă brută 
| subterană în scop tehnologic

FA/RA ARAD 519 1/1

Contract de închiriere nr. 38 din 05.02.2014 între S.C. IZOM ETAL-MAGELLAN 
S.R.L şi SC. BAU CENTER VEST SRL.
© Am plasam ent : râul Mureş, albia majoră mal stâng, extravilan Cicir, com. 
Vladimirescu la cca 100 m sud de malul stâng al albiei minore (cota 1 13+*! 14 mdMN) şi, la 
cca 4 km nord de localitatea Aluniş, C.F. 300234 .Nb.CAD 3787 pe un teren S= 13800 m2; 
Acces din DJ 682 Arad-Lipova din dreptul localităţii Aluniş, pe un drum pietruit de 4 km.
® Acces : se face din DJ 682 Arad-Lipova din dreptul localităţii Aluniş, pe un drum 
pietruit de 4 lan.
o Capacitatea maximă de prelucrarea staţiei de sortare -  spălare : 100 nvYh balast 
prelucrat; Capacitate de producţie soituri 0-4 nun , 4 -  S mm, 8 - 1 5  mm , 1 5 -  36,6 mm: 
200000 m 3 balast prelucrat/an

Regim de funcţionare : 8-H6 ore/zi, 250 zile/an.

Urmare a solicitării prezentate cu adresa nr.82 din 27.03.2014 înregistrată la
S.G.A.ARAD sub nr.1358 din 31.03.2014 . în temeiul Legii Apelor nr, 107/1996 şi al 
Ord. Ministerului Mediului’şi Gospodăririi Apelor nr.310/2004,nr.661/2006, nr.662/2006, 
privind procedura şi competenţele de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor, se 
atribuie titularului de autorizaţie dreptul să folosească surse pentru alimentarea cu apă şi 
receptori pentru evacuarea apelor, după cum urmează :



1 Alimentarea' cu  apă potabilă în scop igienico -  sanitar :

X. ÎS urse
1.1.1. Alimentarea cu apa potabilă pentru personalul angajat (4 persoane» 1 >5^2,0 
C/angajat) este luată din comerţ în recipiente de plastic de 2+10 L

2. Alimentarea ca apa industrială:
2.1. Sursa de apă tehnologică: subterană din pânza freatică prin intermediul unui 
bazin de 30x30 m~ 900 m2 săpat la 5 m adâncime şi adâncimea apei de 3 m pe 
marginea căruia se află o staţie de pompam (qj=160 m3/h, H p20 mCA) montată pe un 
şasiu de 2x2;5 m acţionată de un motor Diesel. Apa preluată contorizat printr-un sorb şi 
conductă de 0 )2 0  mm este refulată printr-o conductă 0120 mm în lungime L-120 m 
îngropată la 80 cm până la modului 1 al staţiei de spălare-sortare racordată la 
dispozitivul de spălare al ciurului realizat dintr-o conductă 0120 mm pe o latură a 
ciurului la care se racordează 10 ţevi 0 1 ” cu duze. Cele 2 site ale ciurului 1 au fiecare 
un dispozitiv de spălare. După decantare, apa este limpezită în compartimentul al Ill-lea 
al decantorului

2.2. Volume şi debite de apă autorizate:
apă brită 

captată din 
subteran 

(compartimentul 
JII de liniştire:)

Qzi med Qzi ivmx Qzi min
v„
med

v*
max

Van min

m3/zi C/se c m3/zi C/sec m 3/zi C/sec miim3 miim3 miim3

Cerinţa de 
apă brută

663,3 23,02 1326.7 46,05 331,7 11,52 160 320 80

Funcţionarea este sezonieră 8*̂ 16 ore/zi, 250 zile/an;
2.3 Instalaţii de cap tare : Apa tehnologică este preluată din compartimentul al IH-lea de 
liniştire ale bazinului de 30x30 m= 900 m2 săpat ia 5 m adâncime şi adâncimea apei de 3 
m pe marginea căruia se află o staţie de pompare (qi=l 60 mVh, Hf=20 mCA) montată pe un 
şasiu de 2x2,5 m acţionată de un motor Diesel.
2.4. Instalaţii de distribuţie : Apa preluată contorizat printr-un sorb şi conductă de 0120 
mm este refulată printr-o conductă 0J2O mm în lungime L~120 in îngropată la 80 cm până 
la modului 1 al staţiei de spălare-sortare racordată la dispozitivul de spălare al ciurului 
realizat dintr-o conductă 0120 mm pe o latură a ciurului la care se racordează 10 ţevi 0 1 ” 
cu duze.
2.5. Instalaţii de m ăsurare: Contor de apă rece WOLTEX QN250MC/QRĂ DN 150 

mm seria 93 WW W  50875
3. Norme de apă pentru principalele produse din fabricaţie :_______________ _

Produsul U.M.
Normă specifică estimată 

(mc apă/mc produs)
Agregate minerale 

sortate-spălate
mc apă/mc agregate sortate 1,6

4. Evacuare ape uzate :
Evacuarea apelor uzate se face în sistemul de decantare-Iimpezire: alcătuit dintr-un 

decantor longitudinal cu 2 compartimente cu evacuarea mecanică a depunerilor: L=40 m-C, 
secţiune trapezoidală B= 14,0 m, b=7.0 m, adâncimea utilă H=l,5 m Vtlc=630 m3> Vu=
472.5 m3 pentru utilizare 75% ; timpul de decantare t=2 h. timpul între două curăţiri 
succesive ale decantorului este T= 20 zile. Golirea depunerilor (maxim cca 6000 mVan) se 
face prin scoaterea din funcţiune a compartimentului care se curăţă, evacuarea levigatului 
decantat cu pompe de drenaj şi extragerea depunerilor cu greifer sau excavator.



Din sistemul decantare-limpezire, apa intră în bazinul de recireulare . de unde se 
alimentează staţia (conform pct.2J ),
6. Staţii şi instalaţii de epurare :
6JL ÂpeJe uzate m enajere

în prezenta amplasamentul staţiei de prelucrare nu dispune de sursa ele alimentare cu apă 
în scop potabil şi menajer. Nu există apă menajeră uzată. Grupul sanitar este alcătuit din 
WC uscat
6.2.Apa folosita pe fluxul tehnologic Apa uzată tehnologic este evacuata în sistemul 
decanta re-limpezire
6.3* Evacuarea apelor pluviale (6624 mVan, 27,5 m3/zi sau 0,32 C/sec) de pe suprafaţa 
S - 13800 m2 se face prin canale de dirijare a apei spre bazinele de decantare-limpezire 

TITULARUL AUTORIZAŢIEI ESTE OBLIGAT
- titularul va ţine evidenţa contorizată lunar a consumului efectiv de apa brută prelevată 
din resursă şi-a vi dan jărilor WC-ului uscat.
- titularul va menţine ta Iu ze le bazinelor de decantare şi liniştire în condiţii de echilibru şi 
repara deîndată orice degradare survenită.
- autorizaţia de ta ţa este valabilă cu condiţia încheierii anuale a abonamentului pentru 

utilizarea apei brute din freatic în scop tehnologic şi menajer în limitele autorizate; în caz 
de neplata a volumelor de apă brută prelevată timp de 3 luni consecutive, prezenta 
autorizaţie îşi pierde valabilitatea.
- titularul este obligat să solicite anual încheierea abonamentului de utilizare a resursei de 
apă subterană în vederea asigurării folosinţei de apă şi să achite la timp volumele de apă 
consumate,
-beneficiarul are obligaţia de a solicita reautorizarea staţiei de sortare-spălare cu 30 de 
zile înainte de expirarea autorizaţiei.
- nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine răspunderea 
administrativă, după caz, răspunderea civilă sau penală, conform Legii Apelor 
JNfc.107/1996 cu modificările şi completărilor ulterioare în cazul producerii de prejudicii 
persoanelor fizice şi juridice.

*

Documentaţia tehnică vizată de neschimbare de către S.G.A. Arad face parte integrantă 
din prezenta autorizaţie. Un exemplar din autorizaţie şi documentaţia tehnică se vor 
păstra la punctul de lucru şi se vor pune la dispoziţia organelor de gospodărire a apelor, la 
cererea acestora.

Director 
ing. C.aius Parpală

întocmit 
ing. Gudiu Io an

îng. ş e f

Ing. Mareei Ostafe
: \

ŞefBîrou G.R.A 
Ing. Angelica Romvari



Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
Agenţia Naţională pentru Proiecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

Nr.
Către: 
în atenţia:

49GJ 5/28.04.2014

S.C. BAU CENTER VEST S.R.L.
Domnului Administrator

Referitor la: Existenţa ariilor naturale protejate în perimetrul Aluniş Terasă. 

Stimate Domnule,

Urmare a adresei primite din partea d-voastră nr. 486/25.04.2014, înregistrată la 

A.P.M. Arad cu nr. 4894/28.04.2014, prin care solicitaţi să precizăm prezenţa sau 

absenţa în zona perimetrului Aluniş Terasă, jud. Arad -  a ariilor naturale protejate, 

menţionăm:

-luând în considerare prevederile legale, respectiv Ordinul nr. 94/2009 pentru 

aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, art. 5 

''documentele emise de autorităţile competente privind amplasarea perimetrului de 

exploatare pe terenuri pe care sunt situate monumente istorice. culturale, religioase, 

situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale, zonele de. protecţie sanitară 

şi perimetrele de protecţie hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă\ ca 

autoritate competentă în protecţia mediului vă aducem la cunoştinţă:

- perimetrul Aluniş Terasă, jud. Arad nu se află în prezent în cadrul unei arii 

naturale protejate de importanţă coinunitară/situri Natura 2000 (situri de 

importanţă comunitară, arii speciale (le conservare, urii de protecţie specială 

avi/a unistică), internaţională ( situri naturale ale patrimoniului natural universal, 

geoparcuri, zone umede de importanţă internaţionalăt rezervaţii ale biosferei),

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD 
Splaiul Mmc-şului. I-'N, Arad, Coc! 310.132 

E-mail: office@3pmar.anpm.ro; Td/l'ax. 0257. 280 y9G: 0257. 280 331: 0257. 284 767



naţională (rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente aie naturii-, rezervaţii
«V

naturale, parcuri naturale), judeţeană.

-referitor Ia amplasarea terenului menţionat anterior în alte zone cu restricţii 

menţionate în Ordinul nr. 94/2009, a r t  5, (sitiu i arheologice, zone de proiecţie 

sanitară şi perimetre de protecţie hidrologică, ale surselor de alimentare cu apă) 

vă rugăm să vă adresaţi autorităţilor competente în domeniu.

Ataşat vă transmitem perimetrul pe hartă.

Cu respect,

Dana Dănoiu
__

u  m u
vi &

Sef seviciu CFM

îtHocmil 
Ca mo/ui Paiko

/. c Ui: (;.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA M EDIULUI ARAD 
Splaiul Mureşului, FN, Arad, Cod 310132 

Il-mail: oftlce@apmar.finpm.ro; Tel/Fax. 0257. 280 996, 0257. 280 331: 0257. 284 767
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S.g. Bau Center Vesl S.rJ. 
RO 6960283 J35/36] 5/1992 

Sediul; Timişoara-, str. August in Pachd, nr.3 
Adresg de corespondenta; str, E.Soader, nrJ3 

Telefon; 0256/434.001; Fax: 0256/433.127; office@.?baucenîerv esLro

ACORD DE REABILITARE
■ 'KÎ: 4

‘ AUTORiZATIE DE FUNCŢIONARE
IV O :

fn baza dispoziţiilor art.28 alin. 4 din Legea Minelor nr.85/2003 , cu 

modificările si completările ulterioare , si avand in vedere cererea nr.....;;5!'S:iVy' 

Părţile

Primaria Comunei Frumuseni. jud. Arad, reprezentata legai  in baza 

art.67 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale , de primar

Si

SC Bau Center Vest SRL cu sediul in Timişoara , str. Augustin Pacha nr. 3 

, jud. Timiş, RC : J 35/3615/1992  CUI: RO 6960283 , reperezentata prin 

Director Ec. Mihai Florina.

Stabilesc urmatoareie :

1. Primaria Comunei Frumuseni isi exprima acordul cu privire la 

desfasurarea activitatii de exploatare a resurselor minerale in perimetrul 

Aiunis Terasa , jud. Arad , in condiţiile prevăzute in acordurile obtinute 

precum si pentru transportul produselor de balastiera pe DE 289 

Frumuseni-Manastirea Bizere.

Se interzice transportul produselor de balastuera in perioadele cu 

precipitaţii abundente sau îndelungate si se impune stropirea drumului 

pe timp secetos.

2. SC Bau Center Vest SRL se obliga sa reabiliteze infrastructura rutiera si 

clădirile adiacente, in situatia in care transportul rutier al resurselor 

minerale afecteaza aceste obiective.

BAU CENTER VESm»£; 

Ieşire Nr. !-0in *LZ': \  ff-

Primaria Comunei Frumuseni SC Bau Center Vest S.RL



ROM AM A - MINISTERUL CULTURII 
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ ARAD 

310126ARAD-ROMÂNIA, str. GheorgheLazăr nr. 21, telefon 0257-280.982

Nr. 242 - 1 0 6 1 05.05.2014

Către,
SC BAU CENTER VEST SRL

mun. Timişoara, str. Augustin Pacha nr. 3, jud. Timiş

Spre ştiinţă: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale 
Privind: PERIMETRUL TEMPORAR DE EXPLOATARE, 

com. Vladimirescu, jud. Arad, extravilan

Obiectiv: PERIMETRUL TEMPORAR DE EXPLOATARE A NISIPURILOR ŞI 
PIETRIŞURILOR ALUNIŞ TERASĂ, judeţul Arad

Titular: BAU CENTER VEST SRL, mun. Timişoara, str. Augustin Pacha nr. 3, jud. Timiş

Documentaţia transmisă de Dvs. cu adresa de solicitare înregistrată cu nr. 242/28.04.2014 la 
DJC Arad, cuprinde Fişa de localizare pentru PERIMETRUL TEMPORAR DE EXPLOATARE A 
NISIPURILOR ŞI PIETRIŞURILOR ALUNIŞ TERASĂ, judeţul Arad, pentru suprafaţa totală de
0,015 kmp şi limita de adâncime de Z= 105,5 m, fiind definită de coordonatele Stereo 70 cu 
reperele (nr.-X/Y): 1-520151/228977; 2-520090/229116; 3-520026/229065; 4-520096/228958; 5- 
520058/228883; 6-520076/228844; 7-520117/228896; 8-520128/228902 şi are ca localizare 
administrativă com. Vladimirescu, jud. Arad, extravilan.

Pe terenul precizat mai sus, nu sunt amplasate situri arheologice reperate sau clasate care să 
figureze pe LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2010, aprobată prin Ordinul nr. 2361/2010 al 
ministrului culturii şi patrimoniului naţional, publicat în Monitorul Oficial nr. 670 bis/2010.

în baza Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul 
Oficial nr. 938/2006, Titl. III, Cap. II, Art. 35, în urma analizării documentaţiei, vă comunicăm 
ACCEPT-ul pentru perimetrul de exploatare mai sus menţionat, în următoarele condiţii:

-  Se va ţine cont de reglemetările Planului Urbanistic General al localităţii, pentru zona 
identificată conform fişei de localizare pentru perimetrul de exploatare;

-  In cazul în care, în timpul lucrărilor de excavare apar puncte cu vestigii arheologice, 
beneficiarul va anunţa DJC Arad şi Primăria localităţii, asupra descoperirilor, în condiţiile art. 4, 
alin. 3 din Legea nr. 462/2003.

Director Executiv 

AdrianLăuirentiu ŞIMON
Consilier Patrimoniul Imobil

întomit:

arh. EHsabetajGOSMA, consultant



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

PRIMĂRIA COMUNEI VLADIMIRESCU 
Str. Revoluţiei, nr. 4; Tel.0257-514101, Fax.0257 206280

Nr. 5657 din 08/07/2014

C E R T I F I C A T  DE U R B A N I S M
Nr- 251_ din 08/07/2014

în scopul: Operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliara-unificare parcele

Ca urmare a Cererii adresate de __ S.C. IZOMETAL MAGELAN S.R.L.
Drobeta Turnu

CNP/CUI/CIF___ _66333_11 _ cu sediul  ̂ în judeţul Mehedinţi .municipiul Severin .satul
____- , cod poştal______ , Str. I.C.Bratianu, nr: 11 .bloc - : scara - , et. - , ap. - 2 ,

tel/fax______- ___ , e-mail ___ _______ - ___ _____ înregistrată la nr. 5657 din 08/07/2014
pentru imobilul - teren si/sau consţructii -situat în judeţul Arad .comuna Vladimirescu .satul

CICIR cod poştal 317406 Str. nr. - _, bloc-, scara - , et. - , ap. - .sau identificat prin
CF nrJ300J42; 300136^3qOU9r30oŢ39̂  300218; ^0150; 300147; 3^0198; 300155 ^adimirescijnr. topografic / nr. 
cadastral’ - / 300142; 3001367300149; ;M0~1J9;~3002W300150[300147;’306T98; 300J55~

în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr._ 242 / 2011 faza PUG .aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Local VLADIMIRESCU^ nr. _  14/2013

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC

Situare teren: intravilan localitatea Vladimirescu 
Proprietate; privata persoana juridica

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinţa actuala si destinaţia stabilita prin PUG: Zona exploatare agragate minerale 
Se solicita întocmire documentaţie cadastrala pentru alipire terenuri



3. REGIMUL TEHNIC
Se va intocmi documentaţie cadastrala de alipire a imobilului identificat prin;
C.F. nr. 300142 Vladimirescu nr. cad. 300142, teren intravilan in suprafaţa de 2.700 mp 
C.F. nr. 300136 Vladimirescu nr. cad. 300136, ţeren intravilan in suprafaţa de 1.800 mp. 
C.F. nr. 300149 Vladimirescu nr. cad, 300149, teren intravilan in suprafaţa de 9.400 mp 
C.F. nr. 300139 Vladimirescu nr. cad. 300139, teren intravilan in suprafaţa de 9.900 mp 
C.F. nr. 300218 Vladimirescu nr. cad. 300218, teren intravilan in suprafaţa de 3.000 mp 
C.F. nr. 300150 Vladimirescu nr. cad. 300150, teren intravilan in suprafaţa de 2.300 mp 
C.F. nr. 300147 Vladimirescu nr. cad. 300147, teren intravilan in suprafaţa de 1.500 mp 
C.F. nr. 300198 Vladimirescu nr. cad. 300198, teren intravilan in suprafaţa de 3.100 mp 
C.F. nr. 300155 Vladimirescu nr. cad. 300155, teren intravilan in suprafaţa de 7.400 mp

^ezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:
întocmire documentaţie cadastrala de alipire imobil intravilan comuna Vladimirescu conform pct.6 art.1dirt 

Ordonanţa Guvernului nr.27 din 27 august 2008

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire / desfiinţare 
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

4.0BLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
în scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de 

construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi 
Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în 
legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi 
a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea 
teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului 
investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se 
înfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

în vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor 
publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării 
publice.

în aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligaţia de a se prezenta ia autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării 

efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al 
______ __________________ autorităţii competente pentru protecţia mediului.________________________

în situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor 
investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice 

competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

In situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare 
a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are 

____________ obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.____________



5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE va fi însotită de 
urmatoarele documente: *

a) Certificatul de urbanism
b) Dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat 

la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie 
legalizată);

c) Documentaţia tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

□  D T.A.C. D.T.O.E.

d) Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: 
d.1. Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastruetura(copie):

□  alimentare cu apa H  gaze naturale

□  canalizare l~ telefon izare

□  alimentare cu energie electrica f j  salubritate

C  alimentare cu energie termica H  transport urban

Alte avize/acorduri:

d. 2.Avize şi acorduri privind:
G  securitatea la incendiu H  protectia civila D  sanatatea populaţiei
d.S.Avizsle/scordurila specifice ale administraţiei publice centrale şl/sau ale serviciilor descentralizate ale 

acestora (copie):

d.4.Studii de specialitate (1 exemplar original):

e) Punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului (copie);
f) Documente de plată ale următoarelor taxe (copie):

12 luni de la data emiterii.

Secretar, 
Tanasa-Qyidiu Nicolae

L.S. Arhitect-şef, 
ing. Gafitş'^nu Alexandrina

" ! >•. ■,

; a ",k 
'l\v i

întocmit,
Dragoş Flore

Achitat taxa de 208 lei, conform chitanţei nr 4092 din 08/07/2014 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de



în conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea 
Certificatului de urbanism 

de la data de__________ până la data de ..

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile 
legii, un alt certificat de urbanism

PRIMAR, SECRETAR,

ARHITECT ŞEF,

ÎNTOCMIT,

Data prelungirii valabilităţii_____ _____

Achitat taxa de_____________lei, conform chitanţei nr__________________din_________
Transmis solicitantului la data de___________ ________________________



A lS J n P T  Biroul de Cadastru si Publicitate imobiliara Arad
a g £n h a  N.vţi»>NALA Localitate: Arad, Splaiul General Gheorghe Magheru, F.N.. Cod Posta! 310329
na c a o a s t  î ii $ i
p i r s  U C  IT  A T lî Î M O  « i r . J A  B A

Nr. cerere 54881

Anul 2014

Luna 07

Ziua. 14

REFERAT DE ADMITERE 

{alipire imobile)

Domnului/Doamnei SC TOPO AXXIS CAD SRL 
Domiciliul__________________ .

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 54881 din data 14.07.2014, va informăm: 

Imobilele :
300136- judeţ ARAD, UAT Vladimirescu, localitate Cicir,

300142- judeţ ARAD, UAT Vladimirescu, localitate Cicir,

300149- judeţ ARAD, UAT Vladimirescu, localitate Vladimirescu,

300139- judeţ ARAD, UAT Vladimirescu, localitate Cicir,

300218- judeţ ARAD, UAT Vladimirescu, localitate Cicir,

300150- judeţ ARAD, UAT Vladimirescu, localitate Cicir,

300147- judeţ ARAD, UAT Vladimirescu, localitate Cicir,

300193- judeţ ARAD, UAT Vladimirescu, localitate Cicir,

300155- judeţ ARAD, UAT Vladimirescu, localitate Cicir,

au fost alipite, rezultând imobilul cu numărul cadastral 314313 situat in judeţ ARAD, UAT 
Vladimirescu, localitate Cicir având aiprafaia măsurată de 41100 mp.



Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ARAD 

Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Arad
A C J S N ţ r A  N A Ţ I O N A L A  
OK CA !) A S f  R. U Ş. J 
f l ! « L i C J T A r > ;  fM O .tflL T A ilA

Localitate: Arad, Splaiul General Gheorghe Magheai, F.N., Cod Postai 310329

Certific că informaţiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral 
de carte funciară al OCPJ ARAD fa data: 24.07.2014

Situaţia prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condiţiile Legii 
cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier/Inspector de specialitate,
Floarea STAN



- AM CEL.
A G £ Ş  Ţ l A NA Ţi O M AL A 
a n. c  a n a s r )i u ş i
S» U fi Ll' .C J TA. r  «  1 Wf)  t: IL I  AR A

Oficiu! de Cadastru si Publicitate imobiliara ARAD 

Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Arad
Localitate: Arad. Splaiul General Gheorghe Magheru. F.N.T Cod Postai 310329

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară
pentru

Imobil număr cadastral 314318/UÂT Vladimirescu
Carte Funciară Nr. 314313 

Comună/Oras/Municipiu: Vladimirescu

TEREN intravilan
Adresa: Judeţ ARAD, UAT Vladimirescu, Localitate Cicir



-
A N C P I Biroul de Cadastru si Publicitate imobiliara Arad

a g e n ţ i a  ■v^ a c A Localitate: Arad, Splaiul G e n e r a l  Gheorghe Magheru, F.N., Cod Postai 310329
D E C  A » A S T ? Ş I 
p i/ u i- f c j ta tk  t si o a i u.u'Ă

încadrare în zonă 
scara 1:2145



U t # '
Oficiu} de Cadastru si Publicitate Imobiliara ARAD 

' A N f T P  ! Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Arad
a g e n ţ i a  N; v n* r y  - Localitate: Arad, Spfai ui  General Gheorghe Magheru, F.N., Cod Postai 310329
a  K c  A IJ a  s  t  ■/. ii ;> i 
r U B J . I G I l . V T i -  IM O  i î i r r A i ' Â

7BBaimBaBaaBiâ«aiiiîaâ î̂ miKiBrBanrniffl̂ ^
Date  referitoare la teren
Nr. Crt. Categoria de

folosinţa
Intravilan Suprafaţa (mp) Tarla ‘Parcelă Observat» / Referinţe

1 i!
I

curţi comtructii DA 41100 I7y 061/5-13 LOT 
1

Teren intravilan viran

I Toi* j-
: ' . ...:J--- • .

- 41100 - - -

Date referitoare la construcţii 
Imobilul nu are în componenţă construcţii.

Pentru acest imobil există înregistrate următoarele docurnentatii cadastrale nemscrise în cartea funciara :
Inr. Crt Hutftar cerere Data csfac© Terme»

eMbarare
Obioct Gerore

| .1 r»4381 14.07.2014 ji 25.07,2014 Dezmembrare/Comasare

Ca urmare a soluţionării cererii nr. 54881 înregistrată la data de 14.07.2014, s-a propus înscrierea imobilului în 
urma alipirii următoarelor imobile:
Kr, Cn.

1

Identificator electronic 

300136

Adresa

judeţ ARAD, UAT Vladimirescu, 
localitate Cicir

2 300139 judeţ ARAD, UAT Vladimirescu. 
localitate Cicir

3 300142 judeţ ARAD, UAT Vladimirescu, 
localitate Cicir

4 3CC147 judeţ ARAD, UAT Vladimirescu. 
localitate Cicir

5 I1300149 judeţ ARAD, UAT Vladimirescu, 
localitate Vladimirescu

6 300150 judeţ ARAD, UAT Vladimirescu, 
localitate Cicir

7 300155 judeţ ARAD, UAT Vladimirescu, 
localitate Cicir

8 300198 judeţ ARAD, UAT Vladimirescu, 
localitate Cicir

9 300218 judeţ ARAD, UAT Vladimirescu, 
localitate Cicir

Certific că informaţiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral 
de carte funciară al OCPl la data:

Situaţia prezentată poate face obiectul' unor modificări ulterioare, în condiţiile Legii 
cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare.



Tabel de mişcare parcelara pentai alipire imobil





Tabel de mişcare parcelara pentru aliptre imobil



Suprafaţa totala masurata ** 4 / tOO mp 
t̂torafata dm act = 411 OO mp



931 /M



i *
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