
 
CERERE PENTRU ACORDAREA AVIZULUI  
în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate  

în vecinătatea obiectivelor sau sistemelor, aflate în exploatarea  S.C.                          S.A. 
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Nr. înregistrare ...............................   
 

                                                             Data. înregistrare ...............................   
 
 AVIZ DE PRINCIPIU 

 Informare  
 Extindere/dezafectare/relocare 

rețea gaze naturale 
 PUG, PUZ, PUD  

 

 AVIZ DE AMPLASAMENT  
 Imobil nou  
 Extindere, Reabilitare  
 Demolare  
 Împrejmuire teren  

 

 AVIZ DE TRASEU  
 Branșamente/racorduri  
 Rețele edilitare  

 Reabilitări drumuri 

 
Date identificare                                                                                                                                 

 Solicitant (Titularul Certificatului de Urbanism) 
Denumire societate/Nume și prenume ...................................................................., CUI/CNP 
................................................., CIF ................................... cu adresa sediului social /de  domiciliu 
în localitatea: .................................................., str. .............................................,  nr. ............, bl. 
........, sc. ............., et. ........., ap. ........... județ/sector ...................................., cod poștal 
......................., telefon ......................................, e-mail ..................................................................., 
reprezentant legal societate ......................................, 

 Proiectant / Mandatar (în cazul în care documentația este depusă de acesta) 
Denumire societate/Nume și prenume ...................................................................., CUI/CNP 
................................................., CIF ................................... cu adresa sediului social /de  domiciliu 
în localitatea: .................................................., str. .............................................,  nr. ............, bl. 
........, sc. ............., et. ........., ap. ........... județ/sector ...................................., cod poștal 
......................., telefon ......................................, e-mail ..................................................................., 
reprezentant legal societate ......................................, 

 Adresa de corespondență (doar dacă diferă de adresa de domiciliu )  
localitatea ........................................................, str. ................................................, nr. .............., 
bl. .................., sc. ................., et. ................., ap. .................., 
județ/sector.........................................,                                   
Descrierea lucrării  
Solicit eliberarea avizului de specialitate în vederea autorizării executării lucrărilor de:   
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
pentru amplasamentul din localitatea ..................................., str. ..............................................., nr. 
imobil/nr. CF/ nr. cadastral ........................................................................................................, jud. 
.................................... conform Certificatului de Urbanism nr. ............., din data ........................... 
 
Datele de facturare 
 

 Solicitant   Proiectant/Mandatar 
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Modalitatea de primire a avizului solicitat 
☐ poşta electronică la adresa de e-mail a solicitantului sau a mandatarului/proiectantului; 
☐ se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OSD; 
☐ se transmite la adresa : 

 de domiciliu/sediu social; 
 de corespondență;  
 de domiciliu/sediu social al mandatarului prin: 

 Poșta Română cu confirmare de primire 
 Curier, cu plata la solicitant 

  
Documente anexate cererii  
 memoriu tehnic privind lucrarea avută în vedere – 1 exemplar;  
 copia certificatului de urbanism * – 1 exemplar;  
 plan de încadrare în zonă, la scara 1:25.000 sau 1:10.000 – 1 exemplar;  
 plan de situaţie, la scara 1:500, care sã cuprindă amplasarea construcţiilor în perimetrul 

propus, precum şi drumurile de acces aferente – 2 exemplare; 
 BI/CI/CIF/CUI a solicitantului sau a mandatarului/proiectantului; 

 

!  În cazuri justificate, operatorul poate solicita documente suplimentare. 
* Avizele de principiu, respectiv avizele de traseu (de execuție branșamente/racorduri 
executate pe domeniul public necesare obținerii acordului/autorizației administratorului 
drumului), nu impun emiterea unui certificat de urbanism. 
 

Declarație pe propria răspundere 
      
În calitate de titular/împuternicit, declar pe propria raspundere că: 
- am luat la cunoștință de consecințele privind falsul în declarații prevazute de art. 326 din 

Codul Penal; 
- sunt informat de faptul că cererea depusă este considerată incompletă dacă nu este achitat 

tariful de analiză al cererii;  
- sunt informat de faptul că cererea depusă este considerată incompletă dacă nu depun 

documentele solicitate suplimentar;  
- ”documentația incompletă" va fi clasată cu motivul aferent.  

 
Declaratie de informare si de acceptare a operatiunilor privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal 
 

Subsemnatul(a) _________________________________________, in calitate de solicitant 
sau a mandatarului/proiectantului, declar ca am fost informat (a) cu privire la operatiunile privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal si la categoriile de date personale care sunt colectate si 
prelucrate in cadrul activitatilor derulate de Societatea S.C. GAZ VEST  S.A. 

 
Semnătura solicitantului                                                           Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
      . . . . . . . . . . .. . . . .    


