Cod: F-PO-0008-04 / ed8 rev. 1

CERERE
emitere / reactualizare aviz
Nr. înreg.: ________________ / ___________________

(se marchează cu “X” căsuţa corespunzătoare)

TIPUL SERVICIILOR SOLICITATE:
Emitere aviz de amplasament



Emitere aviz de schimbare destinaţie



Emitere aviz de principiu privind accesul la rețelele de apă și/sau canalizare



(numai pentru înființări, reabilitări, extinderi rețele publice de alimentare cu apă și/sau canalizare)

Emitere aviz de modificare / extindere reţele interioare



Reactualizare aviz __________________________________________



(la data depunerii cererii avizul care va expira trebuie să fie valabil)
INFORMAŢII PRIVIND CLIENTUL:
Nume / Denumire: ______________________________________________________________________
Adresă domiciliu / sediu: _________________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________________________________________
Fax: _________________________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________________
Reprezentant:

Nume: ______________________________ Funcţia: ________________________

INFORMAŢII PRIVIND PUNCTUL DE CONSUM / AMPLASAMENTUL:
Adresa: ______________________________________________________________________________

ANALIZA CERERII (se completează de către personalul Companiei AQUASERV):

S.O.

Rezoluţia

Operator de date cu caracter personal

Data

Numele şi
semnătura

Cod: F-PO-0008-04 / ed8 rev. 1

DOCUMENTE DEPUSE:
Pentru aviz de amplasament:
1.

Certificat de urbanism, valabil, în copie



2.

Plan de situaţie cu amplasamentul propus (scara 1:500) întocmit în Sistemul de
Proiecţie Stereografic 1970, conform prevederilor legale în vigoare, în copie, 3 (trei)
exemplare



3.

Plan de încadrare în zonă (scara 1:5000), în copie, 1 exemplar



Pentru aviz de schimbare destinaţie:
1.



Certificat de urbanism, valabil, în copie





2. Plan imobil modificat (scara 1:500), în copie, 1 exemplar
Pentru aviz de principiu:
1.



Certificat de urbanism, valabil, în copie

2. Plan de situaţie cu amplasamentul propus (scara 1:500/1:1.000) întocmit în
Sistemul de Proiecţie Stereografic 1970, conform prevederilor legale în vigoare, în
copie, 3 (trei) exemplare



3. Plan de încadrare în zonă (scara 1:5000), în copie, 1 exemplar



Pentru aviz de modificare / extindere reţele interioare:
1.

Plan de situaţie al imobilului vizat de Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară (scara 1:500), întocmit în Sistemul de Proiecţie Stereografic 1970

2.

Act de proprietate (după caz):



▪

Extras de Carte Funciară (de max. 3 luni)



▪

Contract de închiriere



3. Memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului



4. Breviar de calcul privind necesarul de apă



5. Breviar de calcul privind debitele restituite în reţeaua de canalizare publică



6. Planul reţelelor de apă – canal din incintă (scara 1:500)



7.



Planul instalaţiilor interioare de apă / canal (scara 1:100)

Pentru reactualizare aviz (de orice fel):
1.

Avizul care va expira (partea scrisă + partea desenată)

2.

Certificat de urbanism valabil şi după caz:



-

plan de situaţie cu amplasamentul propus( scara 1:500), 3 exemplare



-

plan de încadrare în zonă



DECLARAŢIE:
Declar pe propria răspundere că datele comunicate şi documentele depuse sunt conforme cu
realitatea. Îmi asum responsabilitatea pentru consecinţele oricăror vicii ce s-ar putea datora
nerealităţii datelor comunicate prin prezenta cerere.
Sunt de acord să depun ulterior prezentei orice alte documente pe care compania consideră că
sunt necesare pentru analiza solicitării.
Numele şi prenumele: ________________________
Data: _______________

Operator de date cu caracter personal

Semnătura şi ştampila: _______________________



