CERERE PENTRU
ACORDAREA AVIZULUI

REȚELE

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

DEPUNE ONLINE https://avize.distrigazsud-retele.ro

AVIZ DE PRINCIPIU

AVIZ DE AMPLASAMENT

AVIZ DE TRASEU

Informare

Imobil nou cu/fără racordare

Branșamente/racorduri

Concesiune

Extindere, Reabilitare

Rețele edilitare

Deviere rețea gaze naturale

Demolare

Reabilitări drumuri

PUG, PUZ, PUD

Împrejmuire teren

Date de identificare
Solicitant (se completează cu datele titularului Certificatului de Urbanism/Proprietarul terenului/Beneficiarul lucrării)
Nume și prenume:

Reprezentant legal:

BI/CI/Sediu: Strada

nr.:

Localitate:

Județ/Sector:

CNP/CUI:

J/F:

bloc:

sc.:

ap.:

BI/CI seria:

Telefon:

Email:

În baza Certificatului de Înregistrare în scopuri de TVA - ANAF

Plătitor de TVA:

nr.:

Da

Nu

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

Reprezentant legal:

BI/CI/Sediu: Strada

nr.:

Localitate:

Județ/Sector:

CNP/CUI:

J/F:

bloc:

sc.:

ap.:

BI/CI seria:

Telefon:

Email:

În baza Certificatului de Înregistrare în scopuri de TVA - ANAF

Plătitor de TVA:

nr.:

Da

Nu

Descrierea lucrării
Avizul se solicită în vederea autorizării executării lucrărilor de:
.............................................................................................................................................................pentru amplasamentul* din:
Strada:

nr.:

Localitatea:

bloc:

sc.:

ap.:

Județ/Sector:

Terenul studiat are o suprafață* de .............................. m2 / Traseul studiat are o lungime* de ...............................m.
* Amplasamentul locației îl găsești în Certificatul de Urbanism. Suprafața terenului o găsești în Certificatul de Urbanism/Planul de amplasament. Lungimea traseului
o găsești în Memoriul Tehnic.

Datele sunt conform Certificatului de Urbanism nr. ........................., din data ........................... și/sau 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 / planului de amplasament și delimitare (pentru Avizul de informare) sau alte acte, după caz.

Datele înscrise în factură
identice cu ale solicitantului avizului

identice cu ale împuternicitului/proiectantului avizului
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Documente anexate cererii:
Certificatul de urbanism după caz*, în funcție de tipul de aviz solicitat.
Memoriul tehnic pentru lucrarea avută în vedere (opțional, în cazul avizelor de principiu).
Planul de încadrare în zonă la scara 1:25.000 sau 1:10.000 (un exemplar).
Planul de situație** pe ridicare TOPO, inclusiv tabelul cu inventarul de coordonate 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.
Alte acte: copie: BI/CI/Certificat înregistrare fiscală sau Certificat înregistrare în scopuri de TVA, procură/
împuternicire, actul de proprietate/închiriere/concesionare teren/extrasul de carte funciară, declarație, adresa
ROL, dovada plății etc.
* Avizele de principiu, respectiv avizele de traseu (de execuție branșamente/racorduri executate pe domeniul public necesare obținerii acordului/
autorizației administratorului drumului), nu impun emiterea unui certificat de urbanism.
** În cazul în care formatul planurilor de situație la scara dorită este mai mare de A2, acestea vor fi transmise în format *.dwg, sistem de
coordonate STEREO 70, cu cartuș, legendă, fără referințe invalide. În mod obligatoriu, zona obiectivului de interes va fi acoperită de layout-uri,
de preferat format mai mare de A2. În cazul în care există, vor fi transmise și referințele externe, iar tabela de culori va fi cea standard (acad.ctb).
Cerințele sunt obligatorii.

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.

Declarație pe propria răspundere:
În calitate de titular/împuternicit, declar pe propria raspundere că:
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;
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.

Prelucrarea datelor cu caracter personal:
Potrivit legislației în vigoare, în vederea soluționării cererii tale, vom prelucra date cu caracter personal. Pentru mai multe
informații poți consulta Nota Generală de Informare cu privire la Protecția datelor cu caracter personal, disponibilă pe siteul companiei: www.distrigazsud-retele.ro, în secțiunea dedicată: Protecția datelor cu caracter personal, precum și la sediile
Distrigaz Sud Rețele.

Informații referitoare la racordarea la S.D. (doar în cazul solicitării avizului de amplasament):
Doriți în viitor să vă racordați la sistemul de distribuție (S.D.) a gazelor naturale:
		

Da		

Nu

Modalitatea de primire a avizului solicitat:
Online, prin accesarea ePortalDGSR: https://avize.distrigazsud-retele.ro;
Prin serviciul de curierat, la adresa de corespondență de mai jos;
Direct de la Biroul Recepție Clienți din localitatea .....................................................
Adresa de corespondență
Nume și prenume:

Email:

Stradă:

nr.:

Localitate:

Județ/Sector:

bloc:

sc.:

ap.:

Telefon:

Observații:

Data

Semnătura solicitant
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