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AVIZ DE ÎNCEPERE LUCRĂRI 
Nr. 145 / 2021    

 

                                              
 

 Către VASILIU-CRAVELOS CIPRIAN ALEXANDRU, în calitate de executant, 
  
Analizând cererea dumneavoastră înregistrată cu nr. 38415 din 03.12.2021 avizăm începerea 
lucrării "Ridicare topografică pentru elaborare PUZ – reglementare zonă locuire, pensiuni 
turistice și zone de agrement" 
 

1. Datele principale ale lucrărilor prevăzute a se executa 
Obiectivul lucrării: elaborare PUZ  
Amplasamentul pentru pentru care se solicită avizul este: 

Zona Brebina- oraș Zărnești 
- suprafață totală: 113 ha; 
- termenul de execuție: 6 luni 

 
2. Documentare 

 Utilizarea limitelor cadastrale ale imobilelor înscrise în cartea funciară prin 
documentaţii cadastrale; 

 Consultarea bazei de date analogică şi grafică a O.C.P.I. Braşov; 
 Consultarea si utilizarea planurilor de parcelare întocmite conform legilor de 

restituire a proprietății, recepționate de către oficiu teritorial, existente în zona de 
studiu - dacă este cazul; 
 

3. Condiții tehnice pentru efectuarea lucrărilor 
 Documentația pentru recepția suportului topografic va respecta conținutul 

prevăzut la art. 264 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evedenţele de 
cadastru şi carte funciară aprobat prin Ordinul 700/2014 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Suportul digital va conține planul topografic în format .dxf cu prezentarea 
informațiilor pe straturi tematice, măsurătorile realizate în rețeaua de îndesire, cu tehnologie 
clasică sau cu tehnologie GNSS (GPS),  precum și inventarul de coordonate ale punctelor de 
inflexiune care definesc limita PUZ-ului; 

 Planul de încadrare în zonă se va întocmi la o scară convenabilă pe care se va 
evidenţia limita puz faţă de limita intravilanului existent, în cazul puz- urilor executate în 
extravilan;  
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 Planul topografic se va întocmi la o scară corespunzătoare suprafeței zonei de 
studiu, astfel încât detaliile topografice și elementele textuale să fie lizibile. Pe planul topografic  
(în format analogic şi digital- .dxf), scara 1:5000-1:100, se  vor evidenţia limitele puz-ului şi 
limitele imobilelor din interiorul acestuia cărora le-au fost acordate numere cadastrale. 

 
4. RECEPȚIE  

 O.C.P.I. BRAȘOV 
 
      
 
 
                                                   Consilier/Inspector de specialitate, 

Rodica BODRIUG 
 
 

http://www.ocpibv.ro/


Data: 08.12.2021 

Semnatura si stampila 
(persoana autorizata) 

Ing. Vasiliu-Cravelos Ciprian 
 0756.786.453 

Autorizatie seria RO-MB-F nr. 0578 
*) Se vor prezenta la solicitarea oficiului territorial in format analogic si digital  

 

 
 
 
 
 

 
 
MEMORIU TEHNIC 
 

1. Adresa imobil:  Extravilan oras Zarnesti, jud. Brasov, zona Brebina 
 

2. Tipul lucrarii: Ridicare topografica in scopul elaborarii PUZ - reglementare zonă locuire, pensiuni 
turistice și zone de agrement ; Sistem de proiecție : Stereografic 1970  Plan de referință-Marea Neagră 
1975    Echidistanta curbelor de nivel 5 m 
 

3. Scurta prezentare a situatiei din teren: Imobilele sunt amplasate in extravilanul orasului Zarnesti, 
beneficiar PRIMARIA ZARNESTI.  
Limita PUZ este in suprafata totala de 115. 4745 Ha 
 

 TEREN:  
Numar Suprafata (mp) Observatii 

1 1154745 Teren neingradit 
 Ingradit: 
o Nord –  neingradit 
o Est    –  neingradit 
o Sud   – neingradit 
o Vest  – neingradit 
Vecinatati: 
o Nord – T225 PSPD2033, T225 PS5365, DE 5360, T57 PSPD2035, T57 PD2036/1, T57 PSPD 

2036/2 
o Est    – T54 PSPD2019, T54 PS1961, T54 PS1961, T54 PSPD2026, T54 PSPD2026, NC 

114329, T56 PSPD2032 
o Sud   –  T54 PS1995, T64 PS1961 
o Vest  – T52 PD1925/1, T52 PD1925/2, PSPD1919, T54 PSPD1974, T51 PD1917 

  
4. Situatia juridica a imobilului 

Zona de studiu PUZ este formata din proprietati aflate in administrarea orasului Zarnesti , cat si in 

proprietate privata iar elaborarea PUZ se intocmeste conform CERTIFICAT DE URBANISM nr. 810/ 

11.11.2021  emis de Primaria Zarnesti 

Imobilele inscrise in cartea funciara cu IE: 105538, 105539, 105540, 112411, 112365, 104467, 

104465, 113250, 113251, 113252, 114893, 114894, 114895, 114896, 105021, 112300, 112301, 112442, 

116793, 116790, 113324, 111450, 102894, 114194, 114195, 114196, 114197, 114198, 114203, 114202, 

114201, 114200, 114199, 102234, 102221, 102229, 102220, 102233, 102227, 102219, 102232, 102226, 

102218, 103388, 112022, 111452, 118548, 118809, 106701, 100710, 101604, 101603, 100725, 103531, 

114329 

 

5. Operatiuni topo-cadastrale efectuate*:  

Măsuratorile in teren s-au efectuat prin masuratori RTK cinematice utilizand GPS-ul South S82-V 
si Hi Target V90 contectate la serviciul SYSCAD RTK. Transcalculul coordonatelor din sistemul de 
referinta ETRS89 a fost executat folosind programul TransDat. 

Punctele de detaliu au fost verificate prin redeterminarea a doua puncte de detaliu prin initializarea 
la momente de timp diferite a echipamentului  GNSS folosind corectiile diferentiale de la aceeasi statie 
de referinta reala si una sau mai multe statii de referinta virtuale (conf. Deciziei 1 din 23.10.2008) 

Sistemul de proiectie utilizat este Stereografic 1970. Precizia de determinare a coordonatelor X,Y,Z 
este de maxim  +/- 10 cm  








