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Continutul-cadru al documentatiei privind utilizarea terenurilor din domeniul public al
apelor administrat de ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNE”, în temeiul art.
25 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare si
al prevederilor Ordinului MMAP nr. 1708/10.10.2020 cu modificările şi completările
ulterioare

A.

Denumirea obiectivului de investitii promovat, cu componentele principale si

localizarea investitiei.
B.

Beneficiarul investiției - denumirea Unitatii Administrativ Teritoriale solicitante

reprezentata prin

Primar/Consiliul Judetean reprezentat prin Presedintele Consiliului

Judetean, Entitatii Juridica de STAT. solicitante.
C.

Date de proiectare (elementele esentiale extrase din documentatia de

proiectare), dupa cum urmeaza):
1.

Faza de proiectare –faza de proiectare la care se află investiția.(ex. NC, SF, DALI,

DTAC, PT, DE, etc.) si in baza careia se stabilesc datele tehnice si tehnologice, etc.
2.

Date juridice si tehnice ale obiectivului de investiții ce se promovează

Pentru fiecare obiect al investitiei a carui realizare necesita ocuparea de teren din albia
minora, Solicitantul va transmite următoarele date (Piese scrise si piese desenate, dupa caz):


Se vor preciza principalele date tehnice și caracteristicile lucrărilor ce se vor executa
în albie:
-

Categoria/ categoriile de lucrari.

-

Date tehnologice/ constructive principale, alte informatii relevante



Locatia individuala a obiectului de investitii: Localitate, comuna, judet.



Denumirea cursului de apă afectat de investiție, situarea terenului (sectorului de albie
minora) in intravilan/extravilan, malul drept/stang, etc.



Pozitia topo-geodezica a suprafetelor de teren ocupate de lucrari/obiecte ale investitiei,
pentru care este necesara ocuparea de teren in albia minora, in coordonate Stereo
70. Pe cat posibil se vor prezenta planurile/ ridicarile topografice pe care se gasesc
suprafetele si in format electronic .dwg.



Suprafetele terenurilor din albia minora ocupate de lucrarile investitiei (suprafetele
individuale de teren si suprafata totala insumata pe investitie).
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D.

Acte anexate documentatiei care se supune aprobarii.

Solicitantul va transmite următoarele acte, cu număr și dată:


Solicitarea autorității publice/ entitatii beneficiare (Document Oficial explicit original).



Ordine ale Autorității publice centrale de promovare/aprobare a obiectivelor de investiții
(copie)



Hotărâri de Guvern de atestare a domeniului public/extrase din inventar, după caz
(copie).



Acte administrative emise de către autoritatea care promovează investiția: Hotărâri de
Consiliu Local; Hotarari ale Consiliului Județean; Hotărâri ale Consiliului de Conducere
/ Aprobari ale entității juridice de stat solicitante, prin care se aproba
finantarea/includerea în bugetul beneficiarului a sumelor necesare efectuării investiției,
se aproba indicatorii tehnico economici, etc. (copie)

DIRECTOR DEPARTAMENT DE MANAGEMENT AL LUCRARILOR HIDROTEHNICE
Constantin Cristian STOIAN

Intocmit:
ing. Bianca-Otilia STOICA
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