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CONSILIUL TEHNICO . ECONOMIC
ANEXA 3

Cod F-PO.TEC.05.01-Q/C

CItre: S.C. SIMEX FURNITURT S.R.L.

Spre gtiin(a: Sec{ia de Drumuri Nationale ZLLLU
Serviciul Rutier SALAJ

ACORD PREALABIL PENTRU

,,Demolare constructii existente, elaborare Plan Urbanistic de Detaliu pentru: Construire supermarket
Lidl, amenajare accese si locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe fatade si

totem, amplasare post trafo, bransamente la utilitati, imprejmuire si organizare de santier
- amenajare acces in zona DN lH km 51+940 stanga"

La documentatia depusd la D.R.D.P. CLUJ cu adresa nr.7163/12.02.2021, in urma analizarii acesteia in
C.T.E. din data de 26.02.2021, vi emitem acordul prealabil pentru ,,Demolare constructii existente, elaborare Plan
Urbanistic de Detaliu pentru: Construire supermarket Lidl, amenajare accese si locuri de parcare in incinta,
amplasare panouri publicitare pe fatade si totem, amplasare post trafo, bransamente la utilitati, imprejmuire si
organizare de santier - amenajare acces in zona DN lH km 51+940 stanga", in vederea ob,tinerii autorizafiei de
construclie, cu perioada de valabilitate egal6 cu cea a Certificatului de Urbanism nr. 169 din 20.10.2020, emis de cdtre
Primiria Orasului Simpleu Silvaniei gi cu respectarea urmdtoarelor condilii:

- amenajarea accesului se va realiza conform planului de situalie, sc.l :500, anexat;
- accesul se va realiza prin racordare simpli la drumul na{ional gi s-a avizat numai pentru relaJia de dreapta,

axa drumului fiind marcat6 cu linie continud. iar semnalizarea verticald cu indicaloare rutiere interzice virarea la
stanga;

- beneficiarul obiectivului are obligaJia de a respecta modul de organizare 9i reglementare a circulaJiei in
incinta prin indicatoare 9i marcaje rutiere, conform planului de situatie anexat;

- accesul se va realiza cu aceeagi 'imbr6c6minte gi aceeaqi structure rutierA cu cea existentA pe drumul
nalional;

- rostul dintre drumul existent qi lucrarea nou6 se va realiza cu geogrile;
- se va asigura scurgerea apelor pluviale in lungul DN lH;
- costul lucririlor sus-mentionate va fi suportat de cetre beneficiarul obiectivului de investilie;
- pentru ocuparea amprizei gi zonei de sigurantrA existente, beneficiarul va achita administratorului drumului,

respectiv D.R.D.P. Cluj, chiria stabilita pentru suprafatra de teren ocupata prin amenajarea accesului;
- acest acord prealabil nu de dreptul beneficiarului sd ocupe abuziv terenuri ce nu-i apa(in 9i care ii sunt

necesare pentru realizarea accesului, in solulia avizat6 de noi. in cazul in care beneficiarul nu realizeazd accesul la
obiectiv in soluJia avizatd de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj, prezentul acord devine nul Ei se va
interzice accesul in gi din drumul naJional;

- se interzice deversarea apelor uzate sau a apelor pluviale de pe platformA in ganlurile drumului naJional;
- se interzice parcarea sau staJionarea autovehiculelor pe drumul na{ional gi pe trotuarul drumului naiional,

in dreptul obiectivului;
- \n cazul in care se va constata cd se stationeaza pe partea carosabilE, DirecJia Regionali de Drumuri 9i

Poduri Cluj iqi rezervE dreptul de a inchide accesul la drumul naJional;
- proiectantul, verificatorul de proiect gi beneficiarul obiectivului de investilie sunt direct rdspunzetori, dupa

caz, de producerea oricdrui accident in zona accesului la drumul national, cauzat de nerespectarea
prevederilor/condiliilor prezentului aviz sau de eventuale erori de proiectare, verificare sau execuJie, in conformitate
cu legislalia in vigoare;
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- in mod obligatoriu se va amenaja un grup sanitar racordarla canalizarea din zonA, iar acolo unde aceasta nu
existA se va racorda la fosa septici vidanjabil6;

- lucrdrile de acces la drumul nalional se vor executa de cdtre o unitate specializati in lucr6ri de drumuri, sub
indrumarea D.R.D.P. Cluj, beneficiarul suportdnd contravaloarea asistenlei tehnice;

- beneficiarul este obligat ca la re alizarea semnalizdrii rutiere s6 aibd in vedere urmatoarele aspecte ti anume:
* marcajele se vor realiza conform prevederilor SR 1848/1 -2015;* indicatoarele rutiere se vor realiza qi monta in conformitate cu prevederile SR 1848/1, 2, 3 - 20ll.

iar folia care se va folosi va fi de clasa 2, respectiv High Intensity;
x suportul pentru indicatoarele rutiere care se vor monta pe stalpi va fi confecJionat din tabli de ojel,

cu grosimea minimd de 1,00 mm, protejatd anticoroziv gi vopsitd in camp electrostatic;
* stdlpul de suslinere de la indicatoare indiferent de in611ime se va executa dintr-o singurA buca6;

- accesul va fi pus in funcliune numai dupl recepjionarea lucririlor aferente amenajdrii acestuia ii
reglementarea qi organizarea circulaJiei in incintd, de c6tre delegali ai administratorului drumului public si ai
Serviciului Rutier SALAJ:

- in cazul in care, in zona amenajirii accesului, pe drumul national sunt amplasate panouri publicitare,
acestea nu pot fi demontate sau mutate decat dupA obtrinerea aprobdrii D.R.D.P. Cluj;

- pentru montarea de firme sau panouri publicitare privind acest obiectiv se va intocmi o documentatie
separate, care se va depune spre aprobare la D.R.D.P. Cluj;

- beneficiarul obiectivului avizat este obligat sA execute pe cheltuiala sa mutarea sau modificarea accesului,
dace aceste operatii sunt impuse de modernizarea, intretinerea sau exploatarea drumului public, modificarea valorilor
de trafic qi de sporirea securitA i rutiere;

- beneficiarul are obliga{ia de a accepta refacerea accesului, in mod necondilionat, in cazul in care, adiacent
incintei lui, se amplaseazd gi alti obiective economice ce atrag un tmfic important. in acest caz accesul in incintd se va
reamenaja in soluJie comuni cu vecinii, prin realizarea unui drum colector, paralel cu drumul na{ional gi care va avea
o singurd intrare/iegire la drumul naJional. Solulia noud de amenajare a accesului, vizatd de Directia Regionala de
Drumuri si Poduri Cluj, se va transmite societitrii dvs. prin grija D.R.D.P. Clujl

- pentru eventualele necorelari intre planul de situa{ie gi teren rdspunde proiectantul lucririi;
- li eliberarea autorizatiei de construire conform Legii nr. 50/1991. republicatd. cu modificdrile si comDletdrile

ulterioar.e privind autorizarea executfuii constructiilor si unele mdsuri pentru realizarea locuinlelor. beneficiarul va prezenta

si autorizatia de amolasare si/sau de acces in zona drumului national. in conformitate cu art. 46 din I-egea nr. [98 din
09.07.2015 pdytind ;probarea Ordo
nr. 43l1997 privind regimul drumurilor:

- prezentul acord nu dd dreptul beneficiarului
oblinerea autoriza{iei de amplasare giisau de acces in zona
de Drumuri qi Poduri Cluj;

- eliberarea autoriza{iei de amplasare qi/sau de acces in zona drurnului na{ional este

incheierea contractului de utilizare azonei drumului cu Direclia Regionald de Drumuri gi Poduri Cluj;
condilionata de

- inainte de inceperea lucririlor, beneficiarul va intocmi documentatia pentru instituirea restricliilor de
circulaJie qi va obline avizele gi aprobdrile conform prevederilor speciflcate in ,,Norme metodologice privind
condiliile de inchidere a circulaliei $i de instituire a restrictriilor de circulalie, in vederea executirii de lucriri in zona
drumutui public Ai/sau pentru protejarea drumului", aprobate prin Ordinul comun M.I.- M.T. nr. ll12/411, publicat in
Monitorul Oficial nr. 397125 august 2000.

- Sub sanctiune& nulitatii absolute a prezentului aviz veti achila tariful aferent acestuia, conform ordinului
2066/13,11.2020 cu aplicabilitate din 14.12.2020, d.upa obtinerea acordul prealabil al Inspectardlului de Politie
ludetean SALAI - Serviciul Rutier.

in cazul in care beneficiarut nu realizeazi accesul la obiectiv conform solutiei tehnice avizate, prezentul aviz
devine nul Ei se va inchide accesul la DN lH.

Acordul prealabil este emis pentru: ,,Demolare constructii existente, elaborare Plan Urbanistic de Detaliu
pentru: Construire supermarket iidl, amenalare accese si locuri de parcare in incinta, amplasare panouri
publicitare pe fatade si totem, amplasare post trafo, bransamente la utilitati, imprejmuire si organizare de
santier - amenajare acces in zona DN 1H km 51+940 stanga", beneficiar: s,c. sIMEX FURNITURE S.R.L..

Nerespectarea uneia sau, dupa caz, a mai multor conditii dintre cele impuse prin prezentul aviz atrage nulitatea de
drept a acestuia.

iiDirector Regional, -' , ''',' / L'

Ing. Eugen CECA\ ', ' "

Director Intretinere DN si Autostrazi,

sd inceapa lucrarile de racordare la drurnul na{ional fbrd
drumului nalional, pe care o va solicita Direcliei Regionale

ing. Ioan CRISA

Serviciul Tehnic. CTE si PMS
Intocmit: tehn. Diana COSMA
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