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Cerere eliberare aviz/consultare reţele pe amplasament, împrejmuire teren, 
demolare construcţie, supraetajare construcţie, reamenajare construcţie) 

 

Subsemnatul/Subscrisa .............................................................................................. cu domiciliul/ sediul în 
localitatea ...................................., str. ....................................................... nr. ......., bl. ......., sc. ....., ap. .... , 
judeţul/sectorul .................., înregistrat cu CNP/CUI/CIF ................................................................, telefon 
............................., e-mail ............................................................... , vă rog să-mi aprobați prezenta cerere 
în vederea eliberării avizului, pentru adresa: ……………………………………………..……………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………..... 

În prezentul dosar solicit emiterea facturii de prestare a serviciului (se bifează una din cele trei variante): 

Pe numele solicitantului 
 

Pe numele ............................................, cu domiciliul la adresa 

…………………………….…. 

…........................................................... CNP............................................., identificat cu CI 

seria .............. numărul ................................................... 

 
 

Pe numele societății ............................................................................ CUI.......................... 
cu sediul la adresa ..............................................................................................................,  
nr. înregistrare ONRC …………...................................... 

 
 

 
Atașez la prezenta cerere următoarele documente solicitate: 

 

Documente necesare și obligatorii 
Documente 

atașate 

O copie a documentului de proprietate sau orice alt înscris care atestă un drept real 
asupra terenului/incintei/clădirii (drept de proprietate/drept de administrare, drept de 
concesiune, uz, uzufruct, superficie, servitute). 

 
 

O copie a Certificatului de Urbanism (în termenul de valabilitate, lizibil) – acolo unde este 

cazul.  

Doua copii a planului cadastral obținut de la OCPI, la scară reală 1:500 (care să conțină 
ștampila anexă la certificatul de urbanism) pe care se va propune (desena) viitoarea 
construcție ce face obiectul avizării. 

 
 

O copie a planului de încadrare în zonă, obținut de la OCPI la scară reală 1:2000 (care să 

contină ștampila anexă la certificatul de urbanism), pe care se va propune (desena) 

viitoarea construcție ce face obiectul avizării. 

 
 

Inventarul de coordonate în Sistem Stereografic 1970* (cu punctele de contur ale 
terenului și construcției ce fac subiectul prezentei avizari, certificat de o persoană 
fizică/juridică autorizată în cadastru). 

 
 

O copie a Certificatului unic de Înregistrare la Registrul Comerțului și/sau a Certificatului 

de înregistrare Fiscală (în cazul agenților economici/instituțiilor publice).  
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Împuternicire în original (notarială dacă solicitantul este persoană fizică). 
 

Extras de carte funciară actualizat la zi, în termen de valabilitate. 
 

Memoriu tehnic din care să reiasă modul de alimentare cu apă și deversare la canal, 

breviar de calcul, planul instalațiilor interioare**.  

Pentru un imobil cu subsol: plan limită subsol și acces la proprietate și subsol, cu 

legendă (inclusiv coordonate stereo 1970 si propunere/desen pe planurile 1:500 si 

1:2000) 
 

 
*În cazul în care lista coordonatelor stereo depășeste 10 puncte va fi necesar să se suplimenteze  
documentația și cu varianta în format electronic a coordonatelor stereo.  

 
**Nu este necesar pentru imobilele unifamiliale. 
 

Este necesar să se completeze documentația cu avizul și planul PUD-PMB/PS aprobat 
și Hotărârea Consiliului Local de Sector în cazul în care se solicită aviz de amplasament 

(conform Certificat de Urbanism), acolo unde este cazul. 

 
 

 
 
 

Tarife: 
 

Denumirea serviciului Tarif lei cu TVA 

Aviz pentru locaţie cu suprafaţă ≤ 500m
2
 291,55 lei/buc 

Aviz pentru locaţie cu suprafaţă > 500m
2
 și ≤ 5.000m

2
 0,58 lei/m

2
 

Aviz pentru locaţie pentru suprafeţe > 5.000m
2
 și ≤ 10.000m

2
 3.254,65 lei/buc 

Aviz pentru locaţie pentru suprafeţe > 10.000m
2
 6.021,40 lei/buc 

 
 

Avizul/consultarea va fi transmis/ă la adresa de corespondență: ............……………………………………. 

……………….…………………………………………………………………..…………………………….....…… 

Persoană de contact: …………………………………………………………… 

Număr de telefon: ………………………………….. 

 

 

 
Data depunerii solicitării: …………………………… Semnătură solicitant: ……………………………… 

 
 
 

Notă: Neprezentarea tuturor documentelor solicitate poate conduce la respingerea dosarului! 


