
 
               

 
FIŞĂ TEHNICĂ 

în vederea emiterii avizului de amplasament 
 
 

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
 

1.1. Denumire ................................................................................................................................. 
 
1.2. Amplasament .......................................................................................................................... 
 
1.3. Beneficiar ................................................................................................................................ 
 
1.4. Proiect nr. .......................... Proiectant .................................................................................... 
 
2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI 
 
2.1. Amplasament .......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
2.2. Branșament/Racord ................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
2.3. Caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect ..................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR ŞI RESTRICŢIILOR IMPUSE 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 

Întocmit ............................................................ 
 
5. Văzând specificările prezentate în FIŞA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerințelor de 
avizare, se acordă : 
 

AVIZ   FAVORABIL 
 

Fără/cu următoarele condiții : ......................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

                                                                            
Data : .................................             TERMO URBAN CRAIOVA SRL 

                                                                                
   Administrator, 

                                Lorena Voican  
 
 
 
 
 
Avizul este valabil 12 luni de la data emiterii și se va prelungi automat în cazul în care a fost prelungit termenul de valabilitate a Certificatului 
de Urbanism în baza căruia a fost emis, iar restul condițiilor nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului. 



 
 

PRECIZĂRI 
privind completarea formularului „FIŞĂ TEHNICĂ “ 

pentru TERMO URBAN CRAIOVA SRL 
 
I. DATE GENERALE 

1.1 Bază legală 
- Legea nr.10/1995 privind calitatea construcției cu modificările ulterioare 
- Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările ulterioare 
- Legea serviciilor publice de gospodărie comunala nr.371/2002, cu modificările 
ulterioare 
- Legea protecției mediului 265/2006, republicată, cu modificările ulterioare  
- H.G. nr. 425/1994 privind aprobarea regulamentului de furnizare a energiei 
termice 
- Codul tehnic al rețelelor termice, elaborat de A.N.R.E. 
- Decizia Prefecturii Județului Dolj  nr. 18/1993 privind distanța minimă față de 
rețelele magistrale de termoficare 

1.2 Conținutul documentațiilor 
- Certificat de urbanism  (copie) 
- Planul de situație încadrare în zonă anexă la C.U. 
- Document de plată a taxei de avizare 

1.3 Durata de emitere a avizului 
15 zile calendaristice de la data depunerii documentației complete 

 
 II. CONDIŢII ŞI RESTRICŢII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE AVIZATOR 

2.1 Amplasament 
Proiectarea obiectivelor de investiții și amplasarea lor să țină seama de 
prevederile  actelor normative în vigoare și anume : 

- H.G. 930/2005 cu referire la aprobarea Normelor speciale privind 
caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrologică; 
- Normativul  I13/2002 privind proiectarea si executarea instalațiilor de 
încălzire centrală ; 
- Normativul I7 /1998 pentru proiectarea si executarea instalațiilor electrice 
la consumatorii cu tensiune pana la 1000 V, completat de indicativul I7/2-
2001;  

   - Prescripțiile tehnice ISCIR; 
   - STAS 8591/1997 

 2.2  Caracteristici tehnice care trebuie asigurate prin proiect  
   Conform cerințelor de la pct. II 
 
III. INDICAŢII PRIVIND TAXELE DE AVIZARE 
  a) Valoarea taxei de achitare este de 150,00 lei. Valoarea taxei poate fi modificată 
  în raport de evoluția indicelui prețurilor de consum.  
 b) Modalitatea de achitare a taxei 

Taxa de avizare se poate achita în numerar la casieria Primăriei, sau prin ordin de 
plată în contul IBAN RO21TREZ2915069XXX015057 deschis la Trezoreria Craiova. 

 
 
IV. ALTE DATE FURNIZATE 
              Documentația pentru avizare se va depune la registratură. 
 
 TERMO URBAN CRAIOVA SRL  
 str. Mitropolitul Firmilian nr. 14 
 Tel :0251-599388, Fax  +40-251-595567 
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