
CERERE PENTRU 
ACORDAREA AVIZULUI
în vederea autorizării executării construcțiilor 
amplasate în vecinătatea obiectivelor sau sistemelor, 
aflate în exploatarea Distrigaz Sud Rețele 

Solicitantul / Titularul Certificatului de Urbanism

Date de identificare

Descrierea lucrării

Datele înscrise în factură

AVIZ DE PRINCIPIU

Informare               PUG, PUZ
Concesiune        
Deviere rețea gaze naturale

Construire
Extindere, Reabilitare
Demolare

Branșamente/racorduri
Rețele edilitare
Reabilitări drumuri

AVIZ DE AMPLASAMENT AVIZ DE TRASEU

Proiectant / Împuternicit (se completează în cazul în care documentația este depusă de către acesta)

Nume și prenume/Nume societate: .......................................................................................................................
Adresă BI/CI/Sediu: Strada ...................................................................................................................................

Reprezentant legal:

E-mail: ..........................................................,................................ Telefon: .........................................................

E-mail: ..........................................................,................................ Telefon: .........................................................

Avizul se solicită în vederea autorizării executării lucrărilor de:
...............................................................................................................................................................................
pentru amplasamentul din:

        identice cu ale solicitantului avizului                 identice cu ale împuternicitului/proiectantului avizului     
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Terenul studiat are o suprafață de ....................... m2 / Traseul studiat are o lungime de ..........................m.
Datele sunt conform Certificatului de Urbanism nr. ...................., din data ...................... , Memoriului Tehnic (în 
cazul Avizului de traseu, dacă lungimea traseului studiat nu este specificată în Certificatul de Urbanism) sau    
Actului de spațiu / Extrasului de carte funciară / plan de amplasament și delimitare (pentru Avizul de informare).

Plătitor de TVA:            Nu             Da     În baza Certificatului de Înregistrare în scopuri de TVA - ANAF

Nr.: ...............Bloc: ........... Sc.: ........ Ap.: ........ Localitate: ................................ Sector/Județ: ...........................

Strada: ................................Nr.: ......Bloc: ......Sc.: ......Ap.: .......Localitate: .....................Sector/Județ: ...............

BI/CI seria: ........... nr.:  ......................... CNP/CUI............................................... J/F: ........../............/.................

Nume și prenume/Nume societate: .......................................................................................................................
Adresă BI/CI/Sediu: Strada ...................................................................................................................................

Reprezentant legal:
Plătitor de TVA:            Nu             Da     În baza Certificatului de Înregistrare în scopuri de TVA - ANAF

Nr.: ...............Bloc: ........... Sc.: ........ Ap.: ........ Localitate: ................................ Sector/Județ: ...........................

BI/CI seria: ........... nr.:  ......................... CNP/CUI............................................... J/F: ........../............/.................



Documente anexate cererii:

Adresa de corespondență:

Nume și prenume: .................................................................................. E-mail: .................................................
 Strada ................................................... Nr. .............. Bloc: ................Sc.: ................ Ap.: ..................................

Data:

        Doresc primirea avizului:
        prin serviciul de curierat la adresa de corespondență 
        direct de la Biroul de informare și relații cu publicul din localitatea .....................................................

Semnătura:

Ștampila
(în cazul persoanelor juridice)
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 Localitate: ................................ Sector/Județ: ........................... Telefon: ............................................................

Confirmare de plată: Extras ... ................................. ., / din data ......../........./..............
Achitat cu: Ordin de plată/Chitranță nr. ....................., din data ......./......./.........., emis de ....................................
Notă de plată .............................................., data ......./......./..........
Cerere SAP: ..............................................., data ......./......./..........

Loc pentru completare de către operatorul sistemului de distribuție gaze naturale: Distrigaz Sud Rețele

Certificatul de urbanism (copie), aflat în termenul de valabilitate.
Memoriul tehnic privind lucrarea de construcție pentru care se solicita avizul.
Planul de încadrare în zona la scara 1:25.000 sau 1:10.000  (un exemplar). 
Planul de situație la scara 1:500 sau 1:1000 (ideal este planul cadastral ce are coordonate Stereo 1970), 
trebuie să cuprindă amplasarea construcțiilor aflate în perimetrul propus spre studiu, precum și drumurile 
de acces aferente (două exemplare).
AlteAlte acte: copie: BI/CI/Certificat înregistrare fiscală sau Certificat înregistrare în scopuri de TVA, pro-
cură/împuternicire, actul de proprietate/închiriere/concesionare teren/extrasul de carte funciară, convenția 
civilă, adresa ROL, dovada plății etc. 

am luat la cunoștință de consecințele privind falsul în declarații prevazute de art. 326 din Codul Penal;
am luat la cunoștință de lista privind tarifele practicate de către Operatorul de distribuție Distrigaz Sud Rețele;
sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001.
în cazul în care se constată neconcordanțe între suprafața/lungimea specificată în cerere și cea rezultată din 
documentația depusă, sunt de acord cu recalcularea taxei pentru achitarea diferenței rezultate.

În cazul în care documentația este depusă de către proiectant/împuternicit, acesta va depune copie după BI/CI/ 
Certificat de înmatriculare/înregistrare în scopuri de TVA .
În cazuri justificate, pentru elaborarea avizului, operatorul poate solicita documente suplimentare.

În calitate de titular/împuternicit, declar pe propria raspundere că:

Observații: ............................................................................................................................................................


