
 
ACTE NECESARE OBŢINERII UNOR DOCUMENTAŢII TEHNICE 

 
A. AVIZ DE AMPLASAMENT  
 
PERSOANE FIZICE  

1. Cerere;  
2. Act de identitate proprietar (copie); 
3. Certificat urbanism pentru obiectivul propus/AC; 
4. Plan de încadrare în zonă scara 1:5000; 
5. Plan de situaţie vizat spre neschimbare, scara 1:500 care conține inventarul de coordonate STEREO 70 

care delimitează conturul imobilului (2 exemplare); 

 
Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai sus mai este necesar şi  

- certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului; 
 

B. AVIZ DE PRINCIPIU (DERIVAȚII DE BRANȘAMENT, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI) 
 

PERSOANE FIZICE 

1. Cerere; 
2. Act de identitate proprietar (copie); 
3. Extras de Carte Funciară de informare, nu mai vechi de 90 zile (copie); 
4. Adeverință eliberată de către Primărie - pentru imobilele neîntabulate situate în zona rurală; 
5. Certificat urbanism pentru obiectivul propus/AC; 
6. Plan de încadrare în zonă scara 1:5000; 
7. Plan de situaţie scara 1:500 care conține inventarul de coordonate STEREO 70 care delimitează conturul 

imobilului; 
8. În cazul persoanelor juridice și pt. imobilele cu mai mult de 4 apartamente, breviar de calcul pentru 

aprobarea debitelor pentru stingerea incendiilor însuțit de proiectant conform SR 1343-1/2006; 

 
Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai sus mai este necesar şi  

- certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului; 
 

C. AVIZ DE PRINCIPIU (PRELUNGIRE CONDUCTĂ) 
 

PERSOANE FIZICE 

1. Cerere; 
2. Act de identitate proprietar (copie); 
3. Extras de Carte Funciară de informare, nu mai vechi de 90 zile (copie); 
4. Adeverință eliberată de către Primărie - pentru imobilele neîntabulate situate în zona rurală; 
5. Certificat urbanism pentru obictivul propus/AC; 
6. Plan de încadrare în zonă scara 1:5000; 
7. Plan de situaţie scara 1:500 care conține inventarul de coordonate STEREO 70 care delimitează conturul 

imobilului; 
8. Declarație tip CASSA pentru predare conductă patrimoniu (model); 
9. Acte privind regimul juridic al drumului (CF sau adeverință de la autoritatea publică locală); 

 
Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai sus mai este necesar şi  

- certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului; 
 
 



 
Dosarele pentru obținerea oricăror tip de avize se depun la BIROUL RELAȚII CLIENȚI  

 
PROGRAM CU PUBLICUL: 
LUNI – JOI, ORELE 08,00 - 15,30 
VINERI 08,00 – 13,00 

 
TARIFELE PRACTICATE PENTRU OBŢINEREA UNOR DOCUMENTAŢII TEHNICE (AVIZE) 

ELIBERATE DE CASSA  
Eliberare acorduri prealabile (avize) şi documentaţii de execuţie  
1. Aviz amplasament construcţii:  

 
a. firme şi ansambluri de locuinţe 65,26 lei  

b. populaţie (până la 4 apartamente) 25,91 lei  
 
2. Aviz de principiu:  
 
a. firme şi ansambluri de locuinţe 65,26 lei  

b. populaţie (până la 4 apartamente) 25,91 lei  
 
3. Aviz documentaţie de execuţie:  
 
a. firme şi ansambluri de locuinţe 65,26 lei  

b. populaţie (până la 4 apartamente) 25,91 lei  
 
4. Taxă recepţie:  
 
a. firme şi ansambluri de locuinţe 65,26 lei  

b. populaţie (până la 4 apartamente) 25,91 lei  
 
5. Aviz pentru rețele edilitare: 88,29 lei  
 
6. Întocmire documentații de gospodărire a apelor  
    pentru localități între 1000-3000 locuitori și mai mici de 100 locuitori: 1500 lei 
 
7. Întocmire documentații de gospodărire a apelor  
    pentru localități între 3001-5000 locuitori: 2000 lei 
 
8. Întocmire documentații de gospodărire a apelor  
    pentru localități cu mai mult de 5000 locuitori: 3000 lei 

 


