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Catalina Silivestru

From: Avize M.A.I. <avize@mai.gov.ro>
Sent: 8 December, 2022 10:06
To: Catalina Silivestru
Subject: Re: Informare schimbare sediu social - Parc Eolian Potoc 1 - Beneficiar Oravita Power Park SRL

Bună ziua, 
 
Confirmăm primirea documentelor. 
 
Totodată, vă comunicăm următoarele: 
Termenul de valabilitate al avizului M.A.I. este similar termenului de valabilitate al certificatelor de urbanism în baza cărora a fost emis pentru 
documentațiile de obținere a autorizațiilor de construire și pentru documentațiile de urbanism de tip P.U.D. sau P.U.Z. 
Avizul M.A.I. își menține valabilitatea: 

1. „pe toată perioada implementării investiţiilor, atât până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, cât şi până la data 
semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor în termenul prevăzut de lege, cu excepţia 
cazurilor în care pe parcursul execuţiei lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de 
lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum şi/sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz”, 
în conformitate cu art.7, alin (21^2), lit. a) din Legea 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

2. „de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente până 
la data emiterii autorizaţiei de construire, pentru avizele/acordurile care erau în vigoare la data depunerii documentaţiei respective”, în 
conformitate cu art.7, alin (21^2), lit. b) din Legea 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

3. în conformitate cu art. 7, alin. (5^1) din Legea 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, „pentru proiectele de infrastructură 
transeuropeană de transport, avizele își mențin valabilitatea pe toată perioada implementării proiectelor, până la finalizarea executării lucrărilor 
pentru care au fost eliberate, respectiv până la data semnării procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor, cu condiția începerii execuției 
lucrărilor în termen de 12 luni de la data emiterii autorizației de construire.” 

Avizul M.A.I. își pierde valabilitatea atunci când certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis își pierde valabilitatea. Totodată, avizul M.A.I. devine 
nul atunci când documentația supusă avizării nu a fost respectată, dar și atunci când conținutul acesteia a fost modificat fără solicitarea unui alt aviz. 
 
_________________________________________________________ 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECȚIA GENERALĂ LOGISTICĂ 
SERVICIUL PATRIMONIU IMOBILIAR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 
_________________________________________________________ 



2

avize@mai.gov.ro  
Telefon: (021)-264.86.12 
Mun. București, str. Eforie, nr. 3-5, sector 5  
_________________________________________________________ 
 
On Wed, 12/07/2022 03:58 PM, Catalina Silivestru <catalina.silivestru@monsson.eu> wrote: 

Buna ziua, 
  

Subscrisa Oravita Power Park S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Sector 3, Bulevardul Mircea Voda, Nr. 30, Spatiul nr. 2, Etaj 4, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului cu nr. J40/2926/2021, C.U.I. 41834518, reprezentata de Monsson Alma S.R.L. avand sediul social in Sat Galbiori, Comuna Crucea, Jud. 
Constanta, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/2440/1997, C.U.I. 9881605 in calitate de Mandatar conform procurii anexate, prin 
prezenta va aducem la cunostinta faptul ca, s-a schimbat sediul social al subscrisei dupa cum urmeaza:  
  
 s-a schimbat sediul social al subscrisei dupa cum urmeaza: sediul social (noua adresa) este Bucuresti, Sector 3, Bulevardul Mircea Voda, Nr. 30, Spatiul nr. 

2, Etaj 4, celelalte date de identificare ale subscrisei ramanand nemodificate; 
 s-a prelungit valabilitatea Certificatului de Urbanism nr. 207/08.09.2020, acesta fiind astfel valabil pana la data de 08.09.2023. 

  
Anexam prezentei: 

a) Copie Certificat de inregistrare; 
b) Copie Certificat de Urbanism nr. 207/08.09.2020; 
c) Copie Procuri generale. 

  
Multumesc. 
O zi frumoasa, 
  
Best Regards, 
 
Catalina Monica Silivestru 
 
Monsson Group 
Project Manager 
 

 

Mobile: +40 732 81 45 46 
Email: catalina.silivestru@monsson.eu 
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Tel: +40 241 55 03 53 
Fax: +40 241 55 03 23 
 
480 Tomis Boulevard, 900519, 
Constanta, Romania 

  
CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail may contain privileged and/or confidential information. If you are not the intended recipient or you receive this e-mail 
by error, please delete the message and any attachments and notify us immediately by telephone or e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or 
distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.Thank you! 
 
NOTA DE CONFIDENTIALITATE: Acest e-mail poate contine informatii privilegiate sau confidentiale. Daca nu sunteti destinatarul acestui e-mail sau l-ati primit 
din greseala, va rugam sa il stergeti, impreuna cu toate documentele atasate, si sa ne anuntati de indata prin telefon sau e-mail. Orice copiere, divulgare sau 
distribuire neautorizata a continutului acestui e-mail este strict interzisa. Va multumim! 

 

Please consider the impact on the environment before printing this e-mail. 

  
  

 
  
_____________________________________________________________________________________________________ 
Prezentul mesaj este confidential si apartine Ministerului Afacerilor Interne. El se adreseaza numai persoanei mentionate ca destinatar, precum si altor persoane autorizate sa-l 
primeasca. In cazul in care nu sunteti destinatarul vizat, va aducem la cunostinta ca dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza prezentei informatii sunt strict 
interzise si atrag raspunderea juridica. Daca ati primit acest mesaj dintr-o eroare, va rugam sa ne anuntati imediat, ca raspuns la mesajul de fata, si sa-l stergeti apoi din sistemul 
dumneavoastra. Apreciem si va multumim pentru cooperare! 
 
This message is confidential and it is property of the Romanian Ministry of Internal Affairs. It is exclusively destined to the person mentioned as addressee, as well as to any other person 
authorized to receive it. In case you are not the intended addressee, we hereby inform you that the disclosure, copying or distribution of the present information, or the initiation of any 
action based on it, are strictly forbidden and determine legal responsibility. If you have received it by mistake please let us know by reply and then delete it from your system. We 
appreciate your cooperation. Thank you! 


