
Avizul de Principiu 
Este necesar atunci când vrei să afli dacă pe terenul tău există o rețea de 
distribuție a gazelor naturale sau vrei să realizezi o lucrare de deviere a 
conductei de distribuție a gazelor naturale.

Avizul de Traseu 
Este necesar atunci când dorești să execuți o rețea edilitară pe un teren 
pe care ar putea fi amplasată o rețea de distribuție a gazelor naturale.

Avizul de Amplasament 
Este necesar atunci când execuți o construcție pe un teren pe care ar 
putea fi amplasată o rețea de distribuție a gazelor naturale.

Tipuri de avize* pe care le eliberăm:

*Distrigaz Sud Rețele emite avize doar pentru localitățile în care este operator de distribuție gaze naturale.

GHID
Obținere Avize



Pașii pe care trebuie să-i parcurgi:
Completezi cererea tip și o depui la unul dintre sediile noastre sau o   trimiți uti-
lizând formularul de pe site-ul Distrigaz Sud Rețele, de la secțiunea contact.
În baza acestui document emitem nota de plată, conform cu tipul de aviz           
solicitat și suprafața/lungimea studiată.

Suprafața terenului studiat

Lungimea traseului studiat

Tarif (TVA inclus)

 500 mp

 100 m

 188,60 lei

 501 - 2.000 mp

 101  -   500 m

 285,75 lei

 2.001 mp

    501 m

    365,22 lei

În baza notei de plată, plătești tariful în contul nostru bancar. Pentru a te iden-
tifica mai ușor, vei menționa la detaliile legate de plată numele beneficiarului, 
precum și numărul notei de plată. Acum, poți achita și online serviciile de care 
beneficiezi, accesând: https://www.distrigazsud-retele.ro/plateste-online/.

Depui următoarele documente:
- Certificatul de Urbanism după caz*, în funcție de tipul de solicitare;
- Memoriu tehnic privind lucrarea de construire avută în vedere;
- Plan de încadrare în zonă (un exemplar la scara 1:25.000 sau 1:10.000);
-- Plan de situație** pe ridicare TOPO, inclusiv tabelul cu inventarul de coordo-
nate Stereo 70, la scara 1:500 sau 1:1000, care să cuprindă amplasarea          
construcțiilor în perimetrul propus, precum și drumurile de acces aferente (două 
exemplare) și/sau în format electronic;
- Carte de identitate/Certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA;
- Procură/împuternicire;
- Act de proprietate/închiriere/concesiune teren/extras carte funciară etc.;
- Dovada plății, efectuate în baza notei de plată primite.
* Avizele de principiu, respectiv avizele de traseu (de execuție branșamente/racorduri ex-
ecutate pe domeniul public necesare  obținerii acordului/autorizației administratorului dru-
mului), nu impun emiterea unui certificat de urbanism.
**În cazul în care planurile sunt mai mari de A3 și amplasamentul studiat > 10 000 mp sau 
traseul studiat > 1000 ml, planurile de situație vor fi transmise în format electronic .dwg, 
scara 1:500 sau 1:1000, în sistem de coordonate Stereo ’70 cu cartuș, legendă și curățate 
de elemente grafice și definiții neutilizate – funcția purge.

Dacă documentația este completă, emitem avizul favorabil sau nefavorabil și ți-l 
trimitem, în funcție de modalitatea de comunicare specificată în cerere. Odată cu 
avizul primești și factura aferentă plății deja efectuate.
Termenul de emitere al avizului este de maxim 5 zile lucrătoare pentru avizul 
de traseu și cel de amplasament și de 15 zile lucrătoare pentru avizul de          
principiu.
Termenul de valabilitate al avizului este de 12 luni de la data emiterii lui. Dacă 
în acest interval nu ai obținut autorizația de construire, avizul își pierde                
valabilitatea și nu poate fi prelungit.

Pentru informații legate de stadiul în care se află solicitarea ta: 
 021 9376, de L-V, orele 8.30 - 20.00.


