CERERE PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE AMPLASAMENT /
AVIZULUI DE TRASEU
în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor
aflate în aria de operare Apă Ilfov
PERSOANĂ JURIDICĂ ............................................................................................................ cu
sediul in ..................................................... str. ......................................................... nr.....................
bl........... sc............ ap.......... Judet/Sector.......................... telefon .................................................
e-mail ....................................................................................................., inregistrata la Registrul
Comertului
cu
nr.
………….....……….…
CUI.….....……..……...….
reprezentata
prin......................................................................avand functia de.......................................................
PERSOANĂ FIZICĂ ................................................................................................................... cu
domiciliul in ........................................................ str. .........................................................................
nr. ............ bl. ........ sc. .......... ap. ........ Judet/Sector ........................, telefon ..................................,
e-mail .....................................................................................................,
Solicit eliberarea avizului de amplasament/ avizului de traseu pentru:
OBIECTIVUL ..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
cu destinatia.........................................................................................................................................
situat in Jud. Ilfov localitatea.................................................... str...................................................
nr.................................... Carte Funciara nr.................................nr.cadastral.....................................
Anexez in copie următoarele documente :
1)
Copie certificat de urbanism nr ............... emis in data de ...................................;
2)
Copie act de proprietate/detinere spatiu;
3)
Copie CI / BI – pentru persoane fizice;
4)
Copie dupa Certificatul Unic de Inregistrare la Registrul Comertului – pentru persoane
juridice;
5)
CI administrator – pentru persoane juridice;
6)
Imputernicire pentru persoana care depune documentatia in numele beneficiarului;
7)
Plan de incadrare in zona scara 1:2000 – anexa la Certificatul de Urbanism (vizat spre
neschimbare), pe care este pozitionata proprietatea;
8)
Plan de situatie scara 1:500 – anexa la Certificatul de Urbanism (vizat spre neschimbare), pe
care este pozitionata proprietatea, coordonate STEREO 1970;
9)
Proiect faza DTAC (proiectul va include memoriu tehnic in care sa fie specificate distantele
de siguranta normate fata de retelele de alimentare cu apa si de canalizare).
Declar pe propria răspundere că datele sunt autentice şi că documentele în copie sunt conforme cu originalul.
Notă: Avizul se eliberează doar după achitarea contravalorii acestuia.

Data:
...............................................

Solicitant
(nume, prenume, semnătura, stampila)

Pentru îndeplinirea scopului prezentei cereri, Apă Ilfov prelucrează datele dvs. cu caracter personal și păstrează aceste date în
conformitate cu legislația în vigoare. Pentru exercitarea drepturilor specifice ne puteti contacta la dpo@acilfov.ro.

