Cerere eliberare aviz/consultare pentru rețelele edilitare
(Gaze, Electrice, Termoenergetica, Telefonie, etc.)
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 sau după caz o copie a hotărârii judecătorești de
constituire în Asociație de Proprietari).
O copie a Certificatului de Urbanism (în termenul de valabilitate, lizibil) – acolo unde este
cazul.
Două copii a planului cadastral obținut de la OCPI, la scară reală 1:500 (care sa conțină
ștampila anexă la certificatul de urbanism) pe care să fie poziționat (desenat) viitorul traseu
al rețelelor edilitare, cu lungimea corespunzătoare actelor depuse.
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 să fie poziționat (desenat)
viitorul traseu al rețelelor edilitare, cu lungimea corespunzătoare actelor depuse.
Inventarul de coordonate în Sistem Stereografic 1970* (ale traseului propus, certificat de
firma de cadastru autorizată).
Avizul tehnic de racordare emis de instituția competentă și memoriu tehnic descriptive.
O copie a Certificatului unic de Înregistrare la Registrul Comerțului și/sau a Certificatului de
înregistrare Fiscală (în cazul agenților economici/instituțiilor publice).
Împuternicire în original (în formă autentică dacă solicitantul este persoană fizică) .
Extras de carte funciară actualizat la zi în termen de valabilitate.

*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

Tarife:
Denumirea serviciului
Avize sau consultaţii pentru reţele (aviz de traseu, aviz de amplasament) cu suprafață ≤
100 ml
Avize sau consultaţii pentru retele (aviz de traseu, aviz de amplasament) cu suprafață >
100 ml

Tarif lei cu TVA
142,80 lei /buc
1,79 lei/ml

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!

