
S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. 
Nr. .................../............................ 
 
 

CERERE DE  EMITERE AVIZ TEHNIC 
AMPLASAMENT/ AVIZ DE PRINCIPIU / TRASEU/ INFORMARE 

 
 

Subsemnatul/a .................................................................................................. legitimat/ă cu 
BI/CI seria .........., nr. .........................., în calitate de beneficiar/împuternicit al beneficiarului 
..........................................................................................., CUI/CIF................................................, 
telefon ..................................., e-mail ..............................................................., vă rog să aprobați 
eliberarea avizului de amplasament/ traseu (deviere rețea de utilități urbane) pentru obiectivul 
........................................................................................................................................................................... 

Titularul Certificatului de Urbanism nr. ......................................., din data ........................., este 
.................................................................................................................................................................., 
pentru imobilul/terenul/construcția în suprafață de.................... m2 sau traseul în lungime de ........................m ,   
situat în municipiul Craiova, str. ..........................................................................................., nr. ............., 
bloc ......................., scara .............., etaj ................., apartament ................ . 
Rubricile libere se vor completa cu date din Certificatul de Urbanism sau Memoriul Tehnic anexat. 
 

 Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 
Certificat de Urbanism (copie); 
Plan de încadrare în teritoriu/în zonă, anexă la Certificatul de Urbanism; 
Plan de situație anexă la Certificatul de Urbanism scara 1:2000 (1 exemplar); 
Plan de situație anexă la Certificatul de Urbanism scara 1:500 (2 exemplare) pe care să fie 
poziționată proprietatea sau traseul rețelei edilitare conform actelor depuse; 
Memoriu tehnic și Aviz tehnic de racordare/ Acord de racordare / Fișă de soluție de la 
deținătorul de utilități (pentru avizele de traseu); 
Planul privind construcțiile subterane, dacă este cazul; 
Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra 
terenului/incintei/clădirii, în copie, după caz. În situația spațiilor închiriate este necesar și acordul 
notarial al proprietarului; 
Copie Cod Unic de Înregistrare (necesară pentru întocmire factură fiscală); 
Documentele anexă sunt îndosariate în mod corespunzător.  
 

NOTĂ: 
1. La eliberarea tipului de aviz solicitat este necesară prezentarea dovezii achitării taxei aferente. 
2. Persoanele delegate vor prezenta obligatoriu la eliberarea avizului o copie după procură/împuternicire/ delegație și / C.I.; 

Declar pe propria răspundere următoarele: 
- consimțământul este dat în mod liber și 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 protecție a datelor; 

- cunosc faptul că am dreptul să îmi retrag în orice moment consimțământul, precum şi faptul că retragerea consimțământului nu 
afectează legalitatea prelucrării datelor personale efectuate pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia; 

- am fost înștiințat că datele furnizate de subsemnatul prin intermediul cererii de emitere aviz tehnic vor fi tratate 
confidențial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi normele de protecție a datelor cu caracter personal. 

- am luat la cunoștință de consecințele privind falsul în declarații prevăzute de art. 326 din Codul Penal;  
- Am luat la cunoștință asupra tarifelor practicate de către S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. în acest sens; 

 
Data            Semnătură 
 
........................          ................................................... 
  
 

     
Nume și prenume / Ștampilă (în cazul persoanelor juridice) 
 
................................................................................................ 
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