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Către  SC FOMCO SOLAR SYSTEMS SRL,

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 7030220211738 / 22.02.2022 pentru 
obiectivul: ETAPA1 -ELABORARE PUZ -CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC IN VEDEREA 
PRODUCERII DE ENERGIE ELECTRICA,IMPREJMUIRE TEREN
de la adresa: SANPAUL, sat SANPAUL, strada --, nr. FN, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal 547550, numar 

cadastral 51505,51506,50167,50487,51058,51039,52753,, judeţul MURES.

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

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7030220211738 / 24.02.2022

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică şi se 
încadrează în distanțele normate faţă de acestea. 

2. În zonă Exista reţea electrică de distribuţie de Medie tensiune -.

3.  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.

Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de  
distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.

4.  Valabilitatea avizului de amplasament este până la 31.01.2023, 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.

5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform 
planului nr. A4.1 şi a Certificatului de urbanism nr. 6 / 31.01.2022

6. Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de 95.00 lei, fara TVA.

7. Instalaţiile de distribuţie aparţinând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de 
situaţie anexat.

8. În cazul in care exista in zonă Nu exista  instalatii electrice ce nu aparţin operatorului de distribuție 
(sucursala MURES) este necesar sa vă adresaţi deţinătorilor acestor instalatii (Transelectrica, 
Hidroelectrica, Termoelectrica, alţi deţinători) - în vederea obţinerii avizelor de amplasament.

9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenţă tehnică din partea 

operatorului de distribuție.

10. Executarea lucrărilor în apropierea instalatiilor 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, financiare 

1 / 3



Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Mures
str. Calarasilor, Nr.103, 540320, Targu Mures, Jud. MuresDistribuție Energie

Electrică Romania Tel: +40 265 205 703 C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14516614

Fax: +40265 205704 R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J26/201/2002

           

                                           
Sucursala Mures

office.mures@distributie-energie.ro www.distributie-energie.ro

sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalaţiilor şi/sau prejudicii aduse utilizatorilor 
acestora ca urmare a nerespectării regulilor menţionate.

11. Alte precizări în funcţie de specificul obiectivului şi amplasamentul respectiv:
Prezentul aviz nu poate fi utilizat (conform Certificatului de Urbanism mai sus mentionat) la obtinerea 
autorizatiei de construire.
Pentru urmatoarea faza: Autorizatie de Construire, se va prezenta o noua solicitare in baza unui nou 
Certificat de Urbanism, anexand urmatoarele:
-HCL pentru aprobare PUZ.
-Memoriu de prezentare lucrari.
-Plansa reglementata la faza PUZ.
Fata de LEA 20kV ale SDEE Mures veti respecta : Ordinul ANRE nr. 239/2019 (modificat prin Ordinele ANRE 
nr. 67/2020 si 225/2020) pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de 
siguranta aferente capacitatilor energetice.
-Detaliile tehnice se vor stabili la faza de solicitare Aviz de Amplasament pentru construire obiectiv, prin 
studiu de coexistenta.
-Solutia de racordare a obiectivului propus la reteaua electrica va fi stabilita la faza de solicitare Aviz Tehnic 
de Racordare si va fi asigurata din retelele electrice existente si retele proiectate, prin studiu de solutie.

Director Sucursala MURES Sef S.A.R. MURES Intocmit
DAMIAN CLAUDIU ALEXANDRU CRISTIAN GRAMA Nicodin Todoran   
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