
FIŞĂ TEHNICĂ ÎN VEDEREA EMITERII AVIZULUI DE AMPLASAMENT 

                                                                                   F.D.F.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A.
 ________________________                                                           S.D.F.E.E. PLOIEŞTI
(DENUMIRE PROIECTANT)

FIŞĂ TEHNICĂ 
În vederea emiterii Acordului Unic

Aviz de Amplasament faţă de reţeaua electrică de distribuţie

1. DATELE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII:
- Denumire ¹ ________________________________________________________________________
- Amplasament ¹ _____________________________________________________________________
- Beneficiar ¹ ________________________________________________________________________ 
- Proiect nr. ¹ _____________ Elaborator: ¹ _______________________________________________
CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIALE ALE INVESTIŢIEI ¹ :
2.1. AMPLASAMENT ¹ ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2.2. BRANŞAMENT/RACORD ¹ _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT ¹:_________ 
___________________________________________________________________________________
2. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI ¹:______________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR ŞI RESTRICŢIILOR IMPUSE ¹:___________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                                                       ÎNTOCMIT: ²__________________________ 

Văzând specificaţiile prezentate în fişa tehnică privind modul de îndeplinire a cerinţelor de 
avizare, precum şi documentaţia depusă pentru autorizare (PAC / PAD / POE), se acordă:

AVIZ FAVORABIL    

în vederea emiterii Acordului Unic fără / cu următoarele condiţii: ³ _____________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Pentru toate categoriile de construcţii, alimentarea cu energie electrică nu este un serviciu 
public  de  gospodărie  comunală  şi  deci  prezenta  FIŞĂ  TEHNICĂ  nu  ţine  loc  de  aviz  tehnic  de 
racordare. În acest sens solicitantul se va adresa la S.D.F.E.E. cu o cerere separată pentru alimentarea 
cu energie electrică a obiectivului propus (conform HGR 867/2003).

Avizul este valabil 12 luni de la data emiterii cu posibilitatea de prelungire pe durata de 
valabilitate a Certificatului de Urbanism cu condiţia de a nu se schimba elementele care au stat la baza 
emiterii lui. Avizele S.D.F.E.E. la care nu s-au respectat sau nu s-au realizat condiţiile impuse prin 
avizare, sunt nule.  

   DATA: _________________                                                                          S.D.F.E.E. PLOIEŞTI
         Director                                                                                                    Şef Serviciu Exploatare
   Ing. Ilie Marin                                                                                                    Ing. Elisei Scirenco



PRECIZĂRI 
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI „FIŞA TEHNICĂ”

pentru amplasament faţă de reţeaua de alimentare cu energie electrică

I. DATE GENERALE 
1. Baza legală 
Legea nr.13/2007; Decizia ANRE 61-99 de aprobare a Normelor tehnice privind delimitarea zonelor de 
protecţie  şi  de  siguranţă  a  capacităţilor  energetice  (PE  101/85;  PE  101A/85;  NTE 003/04/00;  PE 
106/98; PE 107/95)  
2. Conţinutul documentaţiilor:

- Certificatul de Urbanism (copie);
- Planuri de situaţie / încadrare în zonă anexă la C.U;
- Planuri cu releveu, cu secţiune transversală şi profile (la cerere);
-  Studiu  de  coexistenţă  cu  reţelele  electrice  în  cazurile  în  care  se  impun  devieri  şi 

reglementări ale reţelelor electrice.
3. Durata de emitere a avizului
Se calculează la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

II. CONDIŢII ŞI RESTRICŢII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE AVIZATOR
(în funcţie de tipul de construcţie)
2.1. Amplasament:
Distanţe şi condiţii de coexistenţă faţă de instalaţiile electrice existente impuse prin normele tehnice de 
la punctul 1.
2.2. Branşament/Racord:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2.3. Caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

III. INDICAŢII PRIVIND TAXA DE AVIZARE
a). Temei: „Ordin ANRE nr. 32 din 06.07.2005 publicat în Monitorul Oficial nr. 622 din 

18.07.2005
b). Valoarea taxei de avizare este de * _______ diferenţiată în funcţie de ceea ce doreşte a 

fi amplasat.
c). Modalitatea de achitare a taxei :
Cont la BCR Ploieşti:    RO68 RNCB0205012908330012
TREZORERIE              RO83TREZ5215069XXX001330

IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR
Pentru clădirile  din zona posturilor  şi  staţiilor  de transformare (rază 25 m) proiectantul 

trebuie să prezinte gradul de rezistenţă la foc al acestor clădiri pentru a se prelua  din PE 101A/85 
distanţa minimă de apropiere.
___________________________________________________________________________________
NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI „FIŞA TEHNICĂ”- pentru utilităţi urbane
Rubricile numerotate ale formularului se completează după cum urmează:

¹ De către proiectant – cu date rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului 
² De către proiectant – cu numele, prenumele şi  titlul profesional al acestuia (cu drept de 

semnătură, abilitat/autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale) 
³ De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi a FIŞEI TEHNICE depuse 
*  Rubricile  marcate cu asterisc se completează de avizator la faza CERTIFICAT DE 

URBANISM în funcţie de caracteristicile lucrărilor şi de condiţiile de amplasament. 



                ¹                                                                     S.C. FLORICON SALUB S.R.L.
(denumirea proiectantului)
............................................

FIŞĂ TEHNICĂ 
în vederea emiterii Acordului Unic pentru obţinerea

Avizului pentru Salubrizare

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII (1) 
          1.1. Denumire: ...........................................................................................
          1.2. Adresa: ...............................................................................................
          1.3. Beneficiar: ..........................................................................................
          1.4. Proiect nr. ................ elaborator..........................................................
2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI (1)
          2.1. Amplasament.......................................................................................
          ....................................................................................................................
          2.2. Caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect: 
          ....................................................................................................................
          ....................................................................................................................
3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI (1)
          ....................................................................................................................
          ....................................................................................................................
4.  MODUL  DE  ÎNDEPLINIRE  A  CONDIŢIILOR  ŞI  RESTRICŢIILOR 

IMPUSE (1)
          ....................................................................................................................
          ....................................................................................................................

                                                              ÎNTOCMIT (2).....................................................

Văzând  specificările  prezentate  în  FIŞA  TEHNICĂ  privind  modul  de 
îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum şi documentaţia depusă pentru autorizare, se 
acordă:

AVIZ FAVORABIL
în vederea emiterii Acordului Unic fără / cu următoarele condiţii (3) 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
                                                                             
                                                                                     S.C. FLORICON SALUB S.R.L.,



    PRECIZĂRI
privind completarea formularului ,,FIŞĂ TEHNICĂ”

pentru salubrizare

A. DATE GENERALE

a.1. Baza legală
-Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;  
-Legea nr. 101/2006 aserviciilor de salubrizare a localităţilor;
-Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
-O.U.G.  nr.  195/2005 privind protecţia  mediului,  aprobată  cu modificări  şi  completări  prin 
Legea nr. 265/2006;
-O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi 
completări prin legea nr. 515/2002;   
-O.U.G.  nr.  78/2000  privind  regimul  deşeurilor,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin 
Legea nr. 265/2006; 
-Alte  acte  de  reglementare  privind  diminuarea/eliminarea  impactului  asupra  mediului 
(standarde, ordine, norme/hotărâri ale administraţiei locale, etc.)
a.2. Conţinutul documentaţiei
-Certificat de urbanism (copie);
-Planuri de situaţie (scara 1:50) şi de încadrare în zonă (anexe la Certificatul de Urbanism);
-Titlul asupra imobilului (copie).
a.3. Durata de emitere a avizului
- 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţie complete

B. CONDIŢII ŞI RESTRICŢII SPECIFICE INVESTIŢIEI, IMPUSE DE AVIZATOR

b.1. Amplasament
-în zona teritorial administrativă a oraşului Breaza cu acces la reţeaua stradală.
b.2. Branşament/Racord pentru alimentarea cu apă şi canalizare
-apă               propriu - la reţeaua publică 
-canalizare             propriu - la reţeaua publică 
b.3. Caracteristicile tehnice care trebuie asigurate şi/sau menţionate prin proiect
-acces la imobil prin drum având clasa tehnică min. IV, conform prevederilor ORDINELOR nr. 
45/1998 şi nr. 46/1998 ale Ministerul Transporturilor; 
-acolo unde condiţiile  locale  permit  doar realizarea străzilor  de categoria  a IV-a (ORD. nr. 
49/1998 a Ministerul Transporturilor), cu o singură bandă de circulaţie, se vor prevedea prin 
proiect, în mod obligatoriu, zonă de întoarcere a autovehiculelor la capătul străzii şi platforme 
de întâlnire la distanţe de vizibilitate de până la maximum 300 de metri (ORD. nr. 66/2000 al 
M.L.P.A.T.) 
-în cazul existenţei căii de acces se vor preciza elementele geometrice ale acesteia (lăţimea 
părţii  carosabile,  declivităţi,  razele  minime  ale  curbelor,  distanţe  minime  de  vizibilitate), 
precum şi  clasa  tehnică  şi  categoria  de  încadrare  în  conf.  cu  ORD.  nr.  45  şi  49/1998 ale 
Ministerul Transporturilor;   
-precizarea  distanţelor  minime  pe  verticală  la  traversarea  liniilor  electrice  aeriene  şi  de 
telecominicaţii peste drum/calea de acces spre imobil;
-precizarea activităţilor/lucrurilor prevăzute a fi realizate şi a tipurilor de deşeuri reciclabile 



rezultate, a cantităţilor medii, modalităţilor de colectare, îndepărtare neutralizare, etc.  

C. INDICAŢII PRIVIND TAXA DE AVIZARE

c.1. Temei: - conform NOMENCLATORULUI DE PREŢURI ŞI TARIFE al S.C. FLORICON 
SALUB S.R.L. adoptat prin Decizia nr. 3601/28.11.2003 (revizuit periodic). 
c.2. Valoarea taxei de avizare:

-19 lei, ptr. persoane fizice;
-38 lei, ptr. persoane juridice.

c.3. Modalitatea de achitare a taxei:    
-în numerar, la sediul firmei din Câmpina, str. Oborului, nr. 6, tel/fax 0244-375151

D. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR:
-modalităţi de furnizare şi/sau realizare a serviciului de salubrizare 

NOTĂ: rubricile numerotate ale FIŞEI TEHNICE se completează după cum urmează:
(1)  –  de  către  proiectant  pe  baza  datelor  rezultate  din  documentaţie,  conform 

cerinţelor Avizatorului (pct. B şi/sau D din prezentele precizări);
(2) – de către proiectant, cu numele, prenumele şi titlul profesional al acestuia (cu 

drept de semnătură, abilitat/autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale).
(3)  –  de  către  Avizator  ca  urmare  a  analizei  documentaţiei  şi  FIŞEI  TEHNICE 

depuse.



     Proiectant                                                                          GRUPUL  DE  POMPIERI
..........................                                                                  ,,ŞERBAN CANTACUZINO”
                                                                                             AL JUDEŢULUI PRAHOVA

FIŞĂ TEHNICĂ
în vederea emiterii Acordului Unic

pentru avizul privind prevenirea şi stingerea incendiilor 

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII:
           a. Denumire...............................................................................................
           b. Amplasament.........................................................................................
           c. Beneficiar..............................................................................................
           d. Proiect nr...................... elaborator........................................................
2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI:
           a. Destinaţie...............................................................................................
           b. Suprafaţa construită............ suprafaţa construit-desfăşurată.................
           c. Număr de compartimente de incendiu...................................................
           d. Grad de rezistenţă la foc.......... categoria de importanţă.......................
           e. Riscul de incendiu sau categoria pericol de incendiu............................
           f. Instalaţii de prevenire, limitare şi stingere a incendiilor........................
3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR ŞI RESTRICŢIILOR 

IMPUSE:

4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR IMPUSE:

                                                                                                              Întocmit,

5.  Văzând  specificările  prezentate  în  FIŞA  TEHNICĂ  privind  modul  de 
îndeplinire  a  cerinţelor  de avizare,  precum şi  documentaţia  depusă  pentru  autorizare 
(PAC/PAD/POE) se acordă:

AVIZ FAVORABIL
În vederea emiterii Acordului Unic fără / cu următoarele condiţii

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

                                                                                                            Comandant
                                                                                             Colonel,
                                                                                                            Marian BURLOI



PRECIZĂRI
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI ,,FIŞĂ TEHNICĂ”

pentru avizul privind prevenirea şi stingerea incendiilor
DATE GENERALE

BAZA LEGALĂ
OGR nr.  60/1997 privind  apărarea  împotriva  incendiilor,  aprobată  şi  modificată  cu 
Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
HGR nr.  448/2002  pentru aprobarea  categoriilor  de construcţii  şi  amenajări  care  se 
supun avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor;
HGR nr. 525/1996 republicată;
OMI nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare 
privind prevenirea şi stingerea incendiilor 
CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIILOR:
- certificatul de urbanism (un exemplar-copie);
- dovada titlului asupra terenului sau construcţiilor (un exemplar-copie);
-  documentaţia  tehnică,  cuprinzând  piese  scrise  şi  desenate,  din  care  să  rezulte 
performanţele şi condiţiile pentru îndeplinirea cerinţei de calitate ,,siguranţa la foc” (un 
exemplar);
- scenariul de siguranţă la foc pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi alte amenajări 
precizate prin Hotărâre de Guvern; 
- referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa de calitate-siguranţă la foc-  după caz;
- opisul cu specificarea documentelor depuse (două exemplare).
DURATA DE EMITERE A AVIZULUI

Se  calculează  la  15  zile  calendaristice  de  la  data  depunerii  documentaţiei 
complete.

CONDIŢII ŞI RESTRICŢII  SPECIFICE INVESTIŢIEI 
IMPUSE DE AVIZATOR

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

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

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

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

INDICAŢII PRIVIND TAXA DE AVIZARE
Temei: OGR nr. 114/2000 aprobată cu Legea 26/2001
            OMI nr. 680/1997

Valoarea taxei de avizare :650.000 lei (în cazul eliberării în termen de 5 zile-750.000 lei)
Modalitatea  de  achitare  :ordin  de  plată  în  contul  unităţii  deschis  la  Trezoreria 
Municipiului Ploieşti    RO62 TREZ 52120220103 XXXXX

ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR 



______________________                                                                   ROMTELECOM S.A.
    (denumire proiectant)                                                               DIR.  TELECOM.  PRAHOVA
                                                                                                      Ploieşti, Str. Şt. Greceanu, Nr.1 
                                                                                                      Telefon  0244 54 30 85

FIŞĂ TEHNICĂ
În vederea emiterii Acordului Unic

Aviz pentru amplasament şi/sau branşament (racord)
FAŢĂ DE REŢELELE DE TELECOMUNICAŢII

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
1. - Denumire (1)______________________________________________________________
2. - Amplasament (1)___________________________________________________________
3. - Beneficiar (1)______________________________________________________________
4. - Proiect nr. (1)____________ elaborator (1)______________________________________

2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI
2.1. AMPLASAMENT: (1)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2.2. BRANŞAMENT/RACORD: (1)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT (1)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI (1)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR ŞI RESTRICŢIILOR IMPUSE (1)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
                                                                                                                  ÎNTOCMIT (2)
____________________________________________________________________________
5. Văzând specificările prezentate în FIŞA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerinţelor 
de avizare, precum şi documentaţia depusă pentru autorizare (PAC/PAD/POE) se acordă:

AVIZ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CONDIŢIONAT nr._____________

 În  vederea  emiterii  Acordului  Unic fără  /  cu  următoarele  condiţii: 
(3)__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

                                                                     DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII PRAHOVA
                                                                                    DIRECTOR SERVICIU REŢEA
     Data:__________________                                                  Ing. N. Spătaru



PRECIZĂRI
Privind completarea formularului ,,FIŞĂ TEHNICĂ” pentru ROMTELECOM S.A.  

I. DATE GENERALE
1. Baza legală  

           Legea 50/1991 – republicată privind autorizarea executării construcţiilor
           Legea 74/1996 – Legea Telecomunicaţiilor

      2.  Conţinutul documentaţiilor
– Certificat de urbanism (copie)
– Plan de încadrare în zonă
– Titlu asupra imobilului sau terenului (copie)
– 2 (două) exemplare plan (planuri) de situaţie de detaliu, la scara 1:500 sau 1:200
– Memoriu tehnic

       3.  Durata de emitere a avizului
               Se calculează la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.
II. CONDIŢII ŞI RESTRICŢII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE AVIZATOR
      (în funcţie de tipul de construcţie)
2.1. AMPLASAMENT:
*____________________________________ *______________________________________
*____________________________________ *______________________________________
2.2. BRANŞAMENT/RACORD:
*____________________________________ *______________________________________
*____________________________________ *______________________________________
2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT
*____________________________________ *______________________________________
*____________________________________ *______________________________________
III. INDICAŢII PRIVIND TAXA DE AVIZARE

a). Temei: Tarifele ROMTELECOM aprobate de Ministerul Finanţelor Publice şi 
Oficiul Concurenţei cu scrisoarea nr. 204/03/732

b). Valoarea taxei de avizare este de:
– 7,91 EURO (fără  T.V.A.)  pentru lucrări  de  construcţii  solicitate  de  persoane 

fizice şi juridice;
– 2,35 EURO (fără T.V.A.) pentru racorduri edilitare solicitate de persoane fizice.
c). Modalitatea de achitare a taxei:

1. Cu bani cash la Oficiul Comercial ROMTELECOM de la D.Tc. Prahova, Ploieşti, str. Şt. 
Greceanu , nr. 1 şi la Oficiul Comercial ROMTELECOM din oraşul Câmpina, situaţie în care 
se va elibera Factură Fiscală.Persoanele Juridice, la achitarea taxei de aviz cu bani cash, vor 
prezenta nr.  cont,  banca unde au deschis cont şi  nr.  Cod Fiscal,  date care vor fi trecute în 
Factura Fiscală eliberată de ROMTELECOM.
2. Cu O.P. (Ordin de plată) în contul nostru de virament nr. 506910017816, TREZORERIA 
Ploieşti, sau contul nr. 251101172300002955014 deschis la Banc Post Ploieşti. În acest caz o 
copie a O.P. va fi anexat documentaţiei prezentată la avizare.
IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR
*___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 



(1)_________________                                                             S.C. ,,HIDRO PRAHOVA” S.A.
(DENUMIRE PROIECTANT)                                                  Ploieşti,  Str. Republicii  nr. 2-4 
                                                                                             Tel: 0244-529474, Fax: 0244-529340

FIŞĂ TEHNICĂ
În vederea emiterii ACORDULUI UNIC aviz pentru amplasament şi /sau branşament (racord) 

faţă de REŢELELE DE APĂ ŞI CANALIZARE 

(1) DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
1. - Denumire (1)______________________________________________________________
2. - Amplasament (1)___________________________________________________________
3. - Beneficiar (1)______________________________________________________________
4. - Proiect (1) nr.______ elaborator (1)____________________________________________
(2) CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI (1)
2.1. AMPLASAMENT (1):______________________________________________________
2.2. BRANŞAMENT/RACORD (1):_______________________________________________
2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT (1) : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(3) MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI (1) _____________ 
____________________________________________________________________________
(4) MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR ŞI RESTRICŢIILOR IMPUSE (1) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

                                                                                                                  ÎNTOCMIT (2)

5. Văzând specificaţiile prezentate în FIŞA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerinţelor 
de avizare, precum şi documentaţia depusă pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acordă:

AVIZ FAVORABIL / AVIZ NEFAVORABIL Nr._____
în vederea emiterii ACORDULUI UNIC fără/cu următoarele condiţii (3):

– reţelele au fost trasate orientativ;
– lucrările  de  săpătură  şi  umplutură  se  vor  executa  manual  pentru  a  evita  avarierea 

reţelelor de apă şi canalizare existente;
– avarierea reţelelor şi branşamentelor de apă şi de canalizare de către constructori se vor 

sancţiona  şi  suporta  de  către  cei  vinovaţi  conform  Legii  nr.  10/1995  şi  Legii  nr. 
98/1994, remedierea făcându-se de către S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. pe cheltuiala 
constructorului;

– cantitatea  de  apă  pierdută  din  cauzele  de  mai  sus  va  fi  stabilită  şi  facturată  celor 
vinovaţi de producerea avariei;

– prezentul aviz este valabil 360 zile de la emitere   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
  
DATA:_______________                                                                     S.C. HIDRO-PRAHOVA S.A. 

                                                                                                           Şef Sucursala ........................... 
                                                                                                    ------------------------------------------



PRECIZĂRI
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI ,,FIŞĂ TEHNICĂ”

  Pentru................................................................................................................**)

(1) DATE GENERALE
1. Baza legală

– Legea 326/2001;
– Legea 1591/2002;
– Legea 624/2002

2. Conţinutul documentaţiilor:
**) - Certificatul de Urbanism (copie)                              PLAN SITUAŢIE SCARA (1:1500) 
**) - Planuri de situaţie/încadrare în zonă anexă la C.U.
       - Titlul asupra imobilului (copie)                        PLAN ÎNCADRARE ÎN ZONĂ (1:10000)
3. Durata de emitere a avizului

Se calculează la 15 zile de la data depunerii documentaţiei complete.
(2)  CONDIŢII  ŞI  RESTRICŢII  SPECIFICE  INVESTIŢIEI  IMPUSE  DE  AVIZATOR  (în 
funcţie de tipul construcţiei)
2.1. Amplasament:
*)............................................................         *)...........................................................
*)............................................................         *)...........................................................
2.2. Branşament/Racord
*)............................................................         *)...........................................................
*)............................................................         *)...........................................................
2.3. Caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect
*)............................................................         *)...........................................................
*)............................................................         *)...........................................................

(3) INDICAŢII PRIVIND TAXA DE AVIZARE
a) – Temei **).................................................................................................................................
b) – Valoarea taxei de avizare de *) 
c) – Modalitatea de achitare a taxei 

(4) ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR *)
*)......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

NOTĂ:
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI ,,FIŞĂ TEHNICĂ”-pentru utilităţi urbane:
Rubricile numerotate ale formularului se completează după cum urmează:
*(1) De către proiectant-cu datele rezultate din documente conform cerinţelor avizatorului; 
*(2) De către proiectant-cu numele,  prenumele şi  titlul  profesional  al  acestuia (cu drept  de 
semnătură, abilitat/autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale);
*(3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi a FIŞEI TEHNICE depuse. 
*)  Rubricile  marcate  cu  asterics  se  completează  de  avizator  la  faza  CERTIFICAT  DE 
URBANISM în funcţie de caracteristicile lucrărilor şi de condiţiile de amplasament.
**) Rubricile marcate cu dublu asterics se completează de avizator la faza de definitivare a 
formularului ,,FIŞĂ TEHNICĂ”.



¹_______________________                                       S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. BREAZA
       (DENUMIRE PROIECTANT)                                                    FURNIZOR/ADMINISTRATOR DE UTILITĂŢI URBANE 

FIŞĂ TEHNICĂ
în vederea emiterii Acordului Unic

aviz pentru amplasament şi/sau branşament (racord) 
pentru ____________________

      utilitatea urbană

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
1. - Denumire (1)______________________________________________________________
2. - Amplasament (1)___________________________________________________________
3. - Beneficiar (1)______________________________________________________________
4. - Proiect nr. (1) _______________ elaborator (1)___________________________________
2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI (1) 
2.1. AMPLASAMENT(1):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2.2. BRANŞAMENT/RACORD(1):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT(1) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI(1)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR ŞI RESTRICŢIILOR IMPUSE(1) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

                                                                                                                 ÎNTOCMIT (2)

5. Văzând specificările prezentate în FIŞA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerinţelor 
de avizare, precum şi documentaţia depusă pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acordă:

AVIZ FAVORABIL
în vederea emiterii Acordului Unic fără / cu următoarele condiţii (3) _____________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

                                                                                     S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. BREAZA
                                                                                                              (SOCIETATEA/REGIA AVIZATOARE)
                                                                                                                     (nume, prenume, semnătură)

   Data____________________                                       L.S.



PRECIZĂRI 
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI ,,FIŞĂ TEHNICĂ”

pentru GAZE NATURALE
I. DATE GENERALE
1. Baza legală
**)__________________________________    **)________________________________
**)__________________________________    **)________________________________

2. Conţinutul documentaţiilor   (în două exemplare)          **)__________________________
- Certificatul de urbanism (copie)                                    **)__________________________
- Plan de situaţie/încadrare în zonă anexă la C.U.           **)__________________________
- Titlu asupra imobilului sau terenului (copie)                **)__________________________

3. Durata de emitere a avizului
    Se calculează la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

II. CONDIŢII ŞI RESTRICŢII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE AVIZATOR *)
(în funcţie de tipul de construcţie)
2.1. AMPLASAMENT:
**)__________________________________    **)________________________________
**)__________________________________    **)________________________________
2.2. BRANŞAMENT/RACORD
**)__________________________________    **)________________________________
**)__________________________________    **)________________________________
2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT
**)__________________________________    **)________________________________
**)__________________________________    **)________________________________

III. INDICAŢII PRIVIND TAXA DE AVIZARE
a). Temei:____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
b). Valoarea taxei de avizare este de:___________________ lei.   
c). Modalitatea de achitare a taxei:_________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
                                                                                                (CONT CURENT BANCĂ, CONT CEC, etc.)

IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI ,,FIŞĂ TEHNICĂ”- pentru utilităţi urbane
             Rubricile numerotate ale formularului se completează după cum urmează:
             (1) De către proiectant – cu date rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.
          (2) De către proiectant – cu numele, prenumele şi titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură, 
abilitat/autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale).
             (3) De către avizator, ca urmare a anlizei documentaţiei şi a FIŞEI TEHNICE depuse.
           * Rubricile marcate cu asterics se completează de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM în 
funcţie de caracteristicile lucrărilor şi de condiţiile de amplasament. 


