
OBŢINEREA AVIZELOR DE PRINCIPIU ŞI/SAU AMPLASAMENT 
 

Executarea construcţiilor in vecinătatea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, trebuie 
să respecte prevederile legale in vigoare referitoare la distanţele de siguranţă, zonele de protecţie 
şi de siguranţă, calitatea in construcţii, etc., motiv pentru care, pentru orice lucrare se va solicita 
avizul nostru, in conformitate cu următoarele acte normative: 

- Legea nr. 123/2012, Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, publicată in M.O. 
nr.485/16.07.2012, Art.117- Instituirea zonelor de protecţie şi de siguranţă; 

- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii; 

- Legea nr. 10/1995, privind calitatea in construcţii cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 
nr. 5/05.02.2009, publicat in M.O. partea I, nr. 255 bis/16.04.2009, pentru aprobarea Normelor 
tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, 
NTPEE-2008; 

- Ordinul comun nr. 47/1203/509/2003 al Ministrului Economiei şi Comerţului, 
Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministrului Administraţiei şi Internelor, publicat in M.O. partea I, nr. 611/29.08.2003; 

Facem precizarea că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, ʺse interzice terților să realizeze construcții de orice 
fel în zona de siguranță a obiectivelor de gaze naturale, să efectueze săpături sau lucrări de 
orice fel în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale, fără avizul prealabil al 
operatorului de sistem, să depoziteze materiale pe căile de acces si în zona de protecție a 
obiectivelor de gaze naturale, sau să intervină în orice mod asupra conductelor, echipamentelor si instalațiilor de gaze naturaleʺ. 

Potrivit prevederilor Ordinului comun nr. 47/1203/509/2003, pentru obţinerea avizelor 
operatorilor din sectorul gazelor naturale, solicitantul va depune la sediul societăţii noastre o 
documentaţie compusa din: 

a) cerere scrisa care va cuprinde datele de identificare ale solicitantului şi obiectul 
solicitarii; 

b) memoriu tehnic privind lucrarea de construcţie avuta in vedere; 
c) copie de pe certificatul de urbanism; 
d) plan de incadrare in zona, la scara 1:25.000 sau 1:10.000; 
e) plan de situaţie, la scara 1:500, care sa cuprinda amplasarea construcţiilor in perimetrul 

propus, precum şi drumurile de acces aferente. 
Tariful reglementat pentru emiterea avizelor referitoare la sistemul de distribuție a 

gazelor naturale, aplicabile de la data de 03.01.2017, este: 
-104,17 lei fără TVA, respectiv 123,96 lei cu TVA inclus pentru avize de principiu fără 

deplasare in teren. 
-620,83 lei fără TVA, respectiv 738,79 lei cu TVA inclus pentru avize de principiu cu 

deplasare in teren. 
Prestarea activității aferente emiterii avizelor se realizează după efectuarea plății 

tarifului reglementat: - prin virament bancar sau mandat poştal in contul S.C. GAZ VEST S.A., cont IBAN nr. 
RO35CECEAR0101RON0091624, deschis la CEC- Sucursala Arad  

- numerar, la casieria societăţii noastre din Arad, str. Prunului nr. 129, deschis de luni pană 
vineri intre orele 930 – 1500. 


