
*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 
 

Cerere eliberare aviz tehnic definitiv  (executie branșament/racord nou) 

 
Subsemnatul/Subscrisa ............................................................................................. cu domiciliul/sediul în 
Loc. ................................, str. ....................................................... nr. ......., bl. ......., sc. ....., ap. ...., 
judeţul/sectorul .................., înregistrat cu  CNP /CUI/CIF......................................,  telefon 
............................., e-mail ..............................................................., vă rog a îmi aproba prezenta cerere în 
vederea eliberarii avizului tehnic definitiv pentru………………………………………………………………………………….., 
de la  adresa:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Atasez la prezenta urmatoarele documente solicitate: 

Documente necesare și obligatorii Documente 
atașate 

O copie a documentului de proprietate/ drum de servitute 
 

Acord proprietar/coproprietari pentru execuţie branșament apa și/sau racord canal și 
amplasarea căminelor de branşament şi/sau racord. 

 

Doua copii a planului cadastral obținut de la OCPI, la scară reală 1:500 pe care să fie 
poziționate terenul si construcția  

 

O copie a planului de încadrare în zonă, obținut de la OCPI, la scară reală 1:2000 pe care să 
fie poziționate terenul și construcția  

 

Inventarul de coordonate în Sistem Stereografic 1970 (cu punctele de contur ale terenului și 
construcției ce fac obiectul prezentei avizari* 

 

O copie a documentului de identitate a solicitantului 
 

O copie a Certificatului unic de Înregistrare la Registrul Comerțului și/sau a Certificatului de 
înregistrare Fiscală (în cazul agenților economici/instituțiilor publice) 

 

Avizul de principiu execuţie bransament şi/sau racord eliberat de ANB  

Certificatul de urbanism emis pentru construcția unui imobil care cuprinde inclusiv 
branșamentul și racordul la rețelele publice de apă/canal 

 

Proiectul instalaţiilor interioare (semnat de proiectantul de instalaţii) cu breviare de calcul 
pentru: 

- debitul de apă potabilă pentru nevoile igienico sanitare (breviarul de calcul pentru 
dimensionarea conductelor în funcţie de echivalenţii obiectelor sanitare) şi/sau o 
declaraţie privind felul şi numărul obiectelor sanitare prevăzute pe instalaţia 
interioară a imobilelor); 

- debitul de refacere a rezervei intangibile pentru instalaţiile interioare de stingere a 
incendiilor (hidranţi interior, exterior, sprinklere, drencere, etc prevăzute în incintă, 
pe reţeaua interioară a imobilelor); 

- Dimensionarea bazinului de retenţie pentru apele pluviale, debitul de ape pluviale 
pompat, pe reţeaua interioară a imobilelor); 

- Caracteristicile echipamentelor anexă ale instalaţiilor interioare (gospodării de apă 
potabilă, instalaţii de preepurare locala funcţie de activitatea din incintă, 
separatoare de hidrocarburi/grasimi, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*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 Tarif lei cu 
TVA 

Aviz tehnic definitiv pentru execuţie branşament  595 

Aviz tehnic definitiv pentru execuţie racord 595 

Aviz tehnic definitiv pentru execuţie bransament şi racord 714 

 

Avizul va fi transmis la adresa de corespondență:………………………………………………………….………………………… 

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

Persoană de contact: 

Nr.telefon: 

Data          Solicitant 

 


