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CĂTRE 
PRIMĂRIA ORAȘULUI ANINA 

 
 
 

Subsemnatul(a) ...................................................................................................... domiciliat 
in…………………………….strada…………………………….....…………. 
Nr……..bl……....sc……….ap…….….telefon…………………………....……………. 
Reprezentant legal al SC ........................................................................... cu sediul in 
……………...………...strada……………..……………Nr……..bl…..sc….ap….…. 
telefon…………………….. 

 
 

Prin prezenta vă rog să-mi eliberaţi acordul Direcţiei Tehnice în vederea obţinerii Avizului 
de spargere pentru lucrarea: 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Strada………………………………….nr. ………………………………………………. 

 
 

Anexez cererii următoarele documente: 
- Certificatul de Urbanism; 
- Plan de situaţie cu identificarea traseului reţelei pe domeniul public pentru care se 

solicită acordul; 
- Plan de încadrare în zonă; 
- BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia; 
- Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul (dacă este 

cazul); 
- Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică); 
- Memoriu tehnic. 
- Dovada achitării taxei pentru emiterea Avizului conform prevederilor Hotărârii Consiliului 

Local al orașului  Anina privind taxele locale, în vigoare  la  data  solicitării acordului. 
 
 

 Semnătura şi ştampila 
Data : 
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CERERE 
PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR AFERENTE 
REŢELELOR TEHNICO-EDILITARE REALIZATE PE DOMENIUL PUBLIC AL 

ORAȘULUI ANINA 
 

Societatea..................................................................înmatriculată la O.R.C. 
sub          nr........./....../..............având CUI.........................cu sediul 
în ................................ , 
str.........................................nr.......bl........sc.......ap......tel.................................. 
.....                           reprezentată                           prin d-nul/d- 
na ............................................................. domiciliat/ă 
în...............................str..........................nr.....bl......sc....ap.....tel....................... 
... legitimându-se cu C.I. seria........ nr................... 
CNP ............................................. , 
prin prezenta solicit eliberarea Avizului de execuţie a lucrărilor aferente 
reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al ORAȘULUI 
ANINA      pe      strada .............................................................................. pentru 
executarea  lucrărilor  de  ....................................................................., conform 
Autorizaţiei de Construire nr..............din............................ 
Lucrarea va fi executată de 
.................................................................................. 

 
 
 

Zona 
afectată de 
lucrări 

Caracteristi- 
cile zonei 
afectate 

Suprafaţa 
pe care se 
intervine 

Data 
începerii 
lucrărilor 

Data 
refacerii 
provizorii 

Data terminării 
lucrării (şi 
aducerea 
zonei afectate 
la starea 
iniţială) 

Data 
recepţiei 
lucrărilor 
de 
aducere a 
terenului 
la starea 
iniţială 

CAROSABIL       

TROTUAR, 
ALEI 
PIETONALE, 
PARCARE 

      

SPAŢII 
VERZI 

      

 
TOTAL 

      

 
 

Nr.copaci afectaţi(necesar a fi tăiaţi)............................................................................. 
RESPONSABILUL LUCRĂRII ( punctului de lucru ):.................................................... 
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ADRESA:........................................................................................................................ 
ACT DE IDENTITATE :B.I/C.I.................seria:...........................nr............................... 
Eliberat de poliţia .................................................................... 
ANGAJAT AL :............................................................................................................... 
RESP. TEHNIC CU EXEC:...............................................Aut. nr................................. 
INSPECTOR DE ŞANTIER:................................................Aut. nr................................ 

 
Refacerea zonei afectată de lucrări se va face astfel : 
Carosabilul :pamânt /balast compactat /piatră / /beton/asfalt  .............. 
Trotuare : pamânt /balast compactat /piatră / dale /beton/asfalt  .......... 
Spaţii verzi : pamânt/iarbă/flori/copaci /pomi fructiferi/......................... 
NOTA : 
1. Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) raspunde de refacerea eventualelor reţele 
subterane pe care le deteriorează în timpul execuţiei. 
2. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza după cum urmează: 

Carosabil cu strat de uzură din asfalt: 
- 10 cm beton asfaltic BA16 
- 20 cm strat de beton C12/15 
- strat suport din balast 
Trotuar cu strat de uzură din asfalt: 
- 4 cm beton asfaltic BA8 
- 15 cm strat de beton C12/15 
- strat suport din balast 

3. Spaţiile verzi se vor reface în întregime 
4. Marcajele rutiere se vor reface in totalitatea lor. 
5. Bordurile afectate vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau 
montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate. 

 

ANEXEZ URMĂTOARELE DOCUMENTE (în copie) : 
• Autorizaţie de Construire Nr................din........................... 
• Certificat de Urbanism nr.................din............................... 
• Plan de situatie sc:1: 500; vizat pentru neschimbare conform Autorizaţiei de 

construire ; 
• Plan de situatie ( cu specificarea exactă a locului şi a modului de poziţionare a 

indicatoarelor de circulaţie , precum şi modalitatea de împrejmuire şi protecţie a 
zonei de lucru / a podeţelor de trecere, dacă este cazul); 

• Profilul transversal şi longitudinal; 
• Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt şi a 

marcajelor, daca este cazul; 
• BI/CI – Beneficiar al Autorizaţiei de construire; 
• BI/CI – Responsabil lucrare; 
• BI/CI -  Inspector de santier; 
• Certificat unic de înregistrare (societate); 
• Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz ,  conform  prevederilor  Hotărârii 

Consiliului Local al orașului ANINA privind taxele locale, în vigoare la data solicitării 
avizului 

 
ANINA, la data de: SEMNĂTURA /ŞTAMPILA 
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CERERE 
PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR AFERENTE 
REŢELELOR TEHNICO-EDILITARE REALIZATE PE DOMENIUL PUBLIC AL 

ORAȘULUI ANINA 
 

Subsemnatul..................................................................domiciliat............. 
............str.................................nr.....bl......sc....ap.....tel .................... legitimat cu 
C.I. seria........ nr................... CNP ...................................................... , 
prin prezenta solicit eliberarea Avizului de execuţie a lucrărilor aferente 
reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al ORAȘULUI 
ANINA pe strada ........................................................................ pentru 
executarea lucrărilor de ........................................................................ conform 
Autorizaţiei de Construire nr..............din............................ 
Lucrarea va fi executată de 
.................................................................................. 

 
Zona 
afectată de 
lucrări 

Caracteristi- 
cile zonei 
afectate 

Suprafaţa 
pe care se 
intervine 

Data 
începerii 
lucrărilor 

Data 
refacerii 
provizorii 

Data terminării 
lucrării (şi 
aducerea 
zonei afectate 
la starea 
iniţială) 

Data 
recepţiei 
lucrărilor 
de 
aducere a 
terenului 
la starea 
iniţială 

CAROSABIL       

TROTUAR, 
ALEI 
PIETONALE, 
PARCARE 

      

SPAŢII 
VERZI 

      

 
TOTAL 

      

 
Nr.copaci afectaţi(necesar a fi tăiaţi)............................................................................. 
RESPONSABILUL LUCRĂRII ( punctului  de lucru ):.................................................... 
ADRESA:........................................................................................................................ 
ACT DE IDENTITATE :B.I/C.I.................seria:...........................nr............................... 
Eliberat de poliţia .................................................................... 
ANGAJAT AL :............................................................................................................... 
RESP. TEHNIC CU EXEC:...............................................Aut. nr................................. 
INSPECTOR DE ŞANTIER:................................................Aut. nr................................ 

 
Refacerea zonei afectată de lucrări se va face astfel : 
Carosabilul :pamânt /balast compactat /piatră / /beton/asfalt .............. 
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Trotuare : pamânt /balast compactat /piatră / dale /beton/asfalt .......... 
Spaţii verzi : pamânt/iarbă/flori/copaci /pomi fructiferi/......................... 
NOTA : 
1. Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) raspunde de refacerea eventualelor reţele 
subterane pe care le deteriorează în timpul execuţiei. 
2. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza după cum urmează: 

Carosabil cu strat de uzură din asfalt: 
- 10 cm beton asfaltic BA16 
- 20 cm strat de beton C12/15 
- strat suport din balast 
Trotuar cu strat de uzură din asfalt: 
- 4 cm beton asfaltic BA8 
- 15 cm strat de beton C12/15 
- strat suport din balast 

3. Spaţiile verzi se vor reface în întregime 
4. Marcajele rutiere se vor reface in totalitatea lor. 
5. Bordurile afectate vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau 
montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate. 

 
 

ANEXEZ URMĂTOARELE DOCUMENTE (în copie) : 
• Autorizaţie de Construire Nr................din........................... 
• Certificat de Urbanism nr.................din............................... 
• Plan de situatie sc:1: 500; vizat pentru neschimbare conform Autorizaţiei de 

construire ; 
• PLAN DE SITUAŢIE ( cu specificarea exactă a locului şi a modului de poziţionare a 

indicatoarelor de circulaţie , precum şi modalitatea de împrejmuire şi protecţie a 
zonei de lucru / a podeţelor de trecere, dacă este cazul); 

• Profilul transversal şi longitudinal; 
• Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt şi a 

marcajelor, daca este cazul; 
• BI/CI – Beneficiar al Autorizaţiei de construire; 
• BI/CI – Responsabil lucrare; 
• BI/CI -  Inspector de santier; 
• Certificat unic de înregistrare (societate); 
• Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz ,  conform  prevederilor  Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Oradea privind taxele locale, în vigoare la data 
solicitării avizului. 

 
ANINA, la data de: SEMNĂTURA /ŞTAMPILA 
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CERERE 
PENTRU PRELUNGIREA AVIZULUI DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR AFERENTE 

REŢELELOR TEHNICO-EDILITARE REALIZATE PE DOMENIUL PUBLIC AL 
ORAȘULUI ANINA 

 
 

Societatea/Subsemnatul.................................................................................... 
înmatriculată la O.R.C. sub nr................/.........../ ......................................având 
CUI/........................................................cu sediul în .......................................... , 
str...........................nr.......bl........sc.......ap......tel ........................... reprezentată 
prin..............................domiciliat în .........................str...................Nr ...... având 
CI seria........ nr................... CNP. ...................................... prin prezenta solicit 
prelungirea AVIZULUI DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR AFERENTE 
REŢELELOR TEHNICO-EDILITARE nr.  /  (anexat la 
prezenta cerere) pe strada ............................................................................... 
pentru executarea lucrărilor de .............................................................. conform 
Autorizaţiei de Construire nr.........................din................. 
Menţionez că solicit prelungirea avizului pentru următoarele motive : 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

 
NOUL GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR VA FI : 

 

DATA DE CONTINUARE  A LUCRĂRILOR:de la .............................................................. 
DATA  REFACERII PROVIZORII A  CAROSABILULUI :...................................................... 
DATA REFACERII PROVIZORII A  TROTUARULUI :......................................................... 
DATA REFACERII PROVIZORII A SPAŢIILOR  VERZI:..................................................... 
DATA TERMINĂRII LUCRĂRII(ŞI ADUCEREA ZONEI AFECTATE LA STAREA 
INIŢIALĂ)............................................................................................................................ 
DATA RECEPŢIEI LUCRĂRILOR DE ADUCEREA ZONEI AFECTATE LA STAREA 
INIŢIALĂ............................................................................................................................. 

 

ANINA, la data de: SEMNĂTURA /ŞTAMPILA 
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APROBAT 
Primăria orașului ANINA 

 
CERERE 

Pentru emiterea Avizului de executie a lucrarilor  aferente reţelelor tehnico-edilitare 
în regim de urgenţă(avarie), pe domeniul public al orașului ANINA 

 
Societatea ............................................................................... reprezentată 
prin..............................domiciliat......................str..........................Nr......... 
având CI seria........ nr................... CNP. ............................... prin prezenta 
solicit eliberarea Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor 
tehnico-edilitare     în     regim      de      urgenţă(avarie)      pe 
strada ................................................... , pentru executarea lucrărilor de 
................................................................................................................... 
Menţionez că solicit prezentul aviz pentru următoarele motive : 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 
ZONA AFECTATĂ DE 
DESFACEREA DE PAVAJ 

CARACTERISTICILE 
ZONEI AFECTATE 

SUPRAFAŢA PE CARE 
SE INTERVINE 

CAROSABIL   

TROTUAR   

SPAŢII VERZI   

 
TOTAL 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 
Nr.copaci afectaţi(necesar a fi tăiaţi ):............................................................................ 
DATA  ÎNCEPERII LUCRĂRILOR:................................................................................. 
DATA  REFACERII PROVIZORII A  CAROSABILULUI :................................................. 
DATA REFACERII PROVIZORII A  TROTUARULUI :.................................................... 
DATA REFACERII PROVIZORII A SPAŢIILOR  VERZI:................................................ 
DATA TERMINĂRII LUCRĂRILOR DE ADUCERE A TERENULUI LA STAREA 
INITIALA:...................................................................................................................... 
DATA RECEPŢIONĂRII LUCRĂRILOR DE ADUCERE A TERENULUI LA STAREA 
INITIALA......................................................................................................................... 
RESPONSABILUL LUCRĂRII ( punctului  de lucru ):.................................................... 
ADRESA:........................................................................................................................ 
ACT  DE  IDENTITATE :B.I/C.I.................seria:...........................nr............................... 

Eliberat de poliţia .................................................................... 
ANGAJAT AL :............................................................................................................... 
RESP. TEHNIC CU EXEC:...............................................Aut. nr................................. 
INSPECTOR DE ŞANTIER:................................................Aut. nr................................ 
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Refacerea zonei afectată de lucrări se va face astfel : 
Carosabilul :pamânt /balast compactat /piatră / /beton/asfalt  .............. 
Trotuare : pamânt /balast compactat /piatră / dale /beton/asfalt  .......... 
Spaţii verzi : pamânt/iarbă/flori/copaci /pomi fructiferi/......................... 
NOTA : 
1. Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) raspunde de refacerea eventualelor reţele 
subterane pe care le deteriorează în timpul execuţiei. 
2. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza după cum urmează: 

Carosabil cu strat de uzură din asfalt: 
- 10 cm beton asfaltic BA16 
- 20 cm strat de beton C12/15 
- strat suport din balast 
Trotuar cu strat de uzură din asfalt: 
- 4 cm beton asfaltic BA8 
- 15 cm strat de beton C12/15 
- strat suport din balast 

3. Spaţiile verzi se vor reface în întregime 
4. Bordurile afectate vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau 
montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate. 
5. Marcajele rutiere afectate se vor reface in totalitatea lor. 
6. Toate lucrările în regim de urgenţă vor fi semnalizate de către solicitant conform 
legislaţiei şi a normelor în vigoare 

 
ANEXEZ URMĂTOARELE DOCUMENTE : 

• Plan de situaţie cu specificarea exactă a locului unde se intervine 
• Plan de situaţie cu specificarea exactă a locului şi a modului de poziţionare a 

indicatoarelor de circulaţie, precum şi modalitatea de împrejmuire şi protecţie a 
zonei de lucru / a podeţelor de trecere; 

• Toate lucrările în regim de urgenţă vor fi semnalizate de către solicitant conform 
legislaţiei şi a normelor în vigoare; 

• Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt şi a 
marcajelor, dacă este cazul; 

• BI/CI – Responsabil lucrare; 
• BI/CI -  Inspector de şantier; 
• Certificat unic de înregistrare (societate); 
• Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz ,  conform  prevederilor  Hotărârii 

Consiliului Local al orașului ANINA privind taxele locale, în vigoare la data solicitării 
avizului. 

 
 
 

ANINA SEMNĂTURA /ŞTAMPILA 
........................................ ..................................................... 
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PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR 
privind ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INIŢIALA 

Nr. ................. din ..................... 
 
 

Privind   lucrarea  ................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
executată în baza Autorizaţiei de Construire nr ............................... beneficiar 
…………………………….respectiv  în   baza  Avizului   de   execuţie a  lucrărilor aferente  reţelelor 
tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al orașului ANINA nr………………….. 
Lucrarea   a   fost   executată   în   orașul ANINA,   strada…………………..nr…… de către 
……………………………………………... 

 
În prezenţa : 
1.............................................. în calitate de beneficiar al Avizului de executie a lucrarilor aferente 
reţelelor tehnico-edilitare 
2 în calitate de reprezentant al Primăriei orașului ANINA 
3 în calitate de reprezentant al administratorului/proprietarului reţelei 
tehnico-edilitare aferente 

 
Au mai participat la recepţie în calitate de invitaţi: 
4..............................................................în calitate de reprezentant al    executantului. 
5 ............................................................... în calitate de reprezentant al  proiectantului. 

 
În urma verificării la amplasamentul lucrării, se constată urmatoarele: 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
În urma celor constatate se propune: 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 
Garantia de bună execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe  domeniul  
public al orașului ANINA este de 5 ani, perioadă în care titularul avizului are obligaţia de a asigura 
remedierea oricărui viciu apărut pe domeniul public al orașului ANINA,  respectiv  surpări, cedări, 
văluriri, etc. aferente. 

 
Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi ...................................................... 
în ........ exemplare. 

 
 

1............................................  …………………… 
2  ................................................ ……………….. 
3………………………………………………… 

 
Invitaţi 
4…..……..…………………………………….. 
5………….……………………………………. 


	CĂTRE
	CERERE
	NOTA :
	construire ;

	CERERE
	NOTA :
	construire ;
	CERERE
	NOTA :



