
 
CERERE 

EMITERE AVIZ TEHNIC 
AMPLASAMENT / P.U.G. / P.U.Z. / P.U.D. / TRASEU / PRINCIPIU / INFORMARE 

Societatea/Subsemnatul/a ...................................................................................... cu sediul/domiciliul ȋn localitatea 
....................................... str. ........... nr. ...... bl. ......, ap. ....., sc. ....., et. ....., judeṭ/sect......................... ȋnregistrat cu 
CUI/CIF/CNP .................................. TELEFON.................................., E-MAIL ...........................  
Vă rog să aprobaţi prezenta cerere ȋn vederea eliberӑrii:    

      Traseu/Informare       Amplasament/Informare       PUG/PUZ/PUD/Informare        Principiu / Informare 

Teren în suprafaţă de  
Informare 

…………….......... m2 
Str. .........................................................................................., 
nr. ........, bl. ........., sc. ....., et. ..., ap. ...., sector ….... Bucureşti 

Traseu ȋn lungime de  
Informare 

………………....... ml 
Str. ........................................................................................., 
nr. ........, bl. ........., sc. ....., et. ..., ap. ...., sector ….... Bucureşti 

ACTE ANEXATE: 
Pentru toate tipurile de avize se va prezenta: 
•Copie dupa actul 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). 
A)Aviz amplasament/informare pentru: construire (imobil, împrejmuire teren, demolare construcţie, supraetajare 
construcţie, reamenajare construcţie etc.), PUG, PUZ, PUD 
•Copie dupa Certificatul de Urbanism (în termenul de valabilitate, lizibil). 
•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. 
•Copie dupa Certificatul Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului și/sau a Certificatului de înregistrare Fiscală (în 
cazul agenților economici/instituțiilor publice). 
•Memoriu tehnic . 
•Pentru un imobil cu subsol: plan limită subsol și acces la proprietate și subsol.  
B)Aviz traseu/informare pentru rețelele edilitare (Gaze, Electrice, Apa Nova, Telefonie, etc.)  
•Copie dupa Certificatul 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). 
•Memoriu tehnic. 
•Copie dupa Certificatul Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului și/sau a Certificatului de înregistrare Fiscală (în 
cazul agenților economici/instituțiilor publice). 
C)Aviz de principiu/informare (execuție relocare rețea termoficare și construcții aferente pe un traseu nou)  
•Copie dupa Certificatul de Urbanism (în termenul de valabilitate, lizibil) al viitoarei construcții ce a generat relocarea 
rețelei de termoficare – 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 să fie desenate limitele imobilului/terenului, traseul existent al rețelei de termoficare și 
propunerea de relocare pe nou traseu. 
•O copie a planului de încadrare în zonă, obținut de la OCPI, la scară reală 1:2000. 
•Traseul devierii se va prezenta în coordonate Stereo 1970, în vederea identificării cu exactitate a acestuia; 
•Memoriu justificativ pentru care se solicită relocarea; 
•Copie dupa Certificatul Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului și/sau a Certificatului de înregistrare Fiscală (în 
cazul agenților economici/instituțiilor publice). 
- La ridicarea Avizului se va prezenta împuternicire în original (pentru persoană fizică), procură/delegaţie şi B.I./ C.I.; 

             

 

          



Declar pe propria răspundere următoarele: 
consimţământul este dat în mod liber şi explicit pentru prelucrarea datelor personale pe care le-am furnizat prin 

intermediul cererii de eliberare a avizului tehnic; am fost informat/ă de către operator despre categoriile de date 
personale, scopul şi temeiul juridic în baza căruia acestea sunt prelucrate, destinatarii cărora vor fi divulgate, precum 
şi cu privire la durata lor de păstrare şi drepturile pe care pot să le exercit, în mod gratuit, conform regulamentului 
general de protecţie a datelor; cunosc faptul că am dreptul să îmi retrag în orice moment consimţământul, precum 
şi faptul că retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor  personale efectuate pe baza 
consimţământului dat înainte de retragerea acestuia; am fost înştiinţat că datele furnizate de subsematul prin 
intermediul cererii de emitere aviz tehnic vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi 
normele de protecţie a datelor cu caracter personal. 
Am luat la cunoştinţă de consecinţele privind falsul în declaraţii prevăzute de art. 326 din Codul Penal;  
Am luat la cunoştinţă lista privind tarifele practicate de către C. M. TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A.; 
Data:                      Semnătură 

                      Nume Prenume / Ştampila 

                                                                                                                                (în cazul persoanelor juridice) 


