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Cerere 
pentru acordarea avizului în vederea autorizării executării construcțiilor 

amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor aflate în exploatarea 

S.C. DESIGN PROIECT S.R.L. 
 
 

I. Subsemnatul 

 ..................................................................................................................................................................  
(pentru persoane juridice se va completa și numele reprezentantului legal) 

Cu sediul/domiciliul în str.  ............................................................................. nr.  ......................................  
Localitatea ..................................................................................................... judeţul ................................  
Telefon/fax  ........................................................  adresa de e-mail ...........................................................  

Solicit eliberarea unui aviz în vederea executării lucrărilor de ....................................................................  

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

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

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

pe strada ................................................ nr. ............ din localitatea ...........................................................  

judeţul ....................................................  

II. Date de contact: 

a.  aceleași cu cele ale solicitantului avizului; 

b.  reprezentant solicitant (în această situație, se vor completa obligatoriu datele de 

identificare) 

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

Cu sediul/domiciliul în str.  ............................................................................. nr.  ......................................  

Localitatea ..................................................................................................... judeţul ................................  

Telefon/fax  ........................................................  adresa de e-mail ...........................................................  

III. Destinatarul facturii și plătitorul va fi: 

a.  același cu solicitantul avizului; 

b.  altul (în această situație, se vor completa obligatoriu datele de identificare de mai jos) 

 ..................................................................................................................................................................  
(pentru persoane juridice se va completa și numele reprezentantului legal) 

Cu sediul/domiciliul în str.  ............................................................................. nr.  ......................................  

Localitatea ..................................................................................................... judeţul ................................  

Telefon/fax  ........................................................  adresa de e-mail ...........................................................  

 



IV. Se anexează următoarele documente: 

a) Copie de pe C.I. (certificat de înmatriculare) - 1 exemplar; 
b) Copie certificat de urbanism - 1 exemplar; 
c) Plan de încadrare în zonă la scară - 2 exemplare; 
d) Plan de situaţie scara 1:500 sau l:1000, cu lucrările ce se execută și care să cuprindă 
amplasarea construcțiilor în perimetrul propus, precum și drumurile de acces aferente, avizat de 
OJCGL - 2 exemplare; 
e) Memoriu tehnic privind lucrarea de construcție pentru care se solicită avizul. 

 
V. În anumite cazuri, pentru a elabora avizul de amplasament, operatorul SD poate solicita și alte 

documente, considerate de către acesta, ca fiind necesare.  
 

 În cazul în care plătitorul este altul decât beneficiarul, se va depune copia BI/CI/Certificat de 
înmatriculare și pentru acesta. 
 
 Tarifele pentru emiterea avizului sunt în funcție de lungimea rețelelor de gaze naturale 
existente, trasate pe planulde situație, în perimetrul propus studiului, astfel: 
 
- pentru lungimi de conductă până la 100 m, inclusiv:   _______ lei/aviz 
- pentru lungimi de conductă mai mari de 100 m:  ___________ lei +  ______ lei/m suplimentar 

pentru ceea ce depășește 100 m. 
 
   
 

 
 
 
Data: Semnătura 


