Unitatea___________________
Nr. ___________/___________

ANEXA nr. 3
la Regulament

Către,
Primăria municipiului Zalău
Prin prezenta, vă rugăm a ne elibera avizul de executare lucrări la reţelele
tehnico-edilitare, care afectează domeniul public şi privat al municipiului Zalău
(carosabil, trotuare, alei, parcări, scuaruri, precum şi zone verzi din cartierele de
locuinţe, parcuri şi grădini publice), în baza documentaţiei depuse pentru executarea
următoarelor lucrări: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Lucrările ce urmează a fi efectuate, afectează pavajele, îmbrăcămintea de asfalt
şi/sau beton ale străzilor, trotuarelor, precum şi zonele verzi:__________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
conform planului de situaţie anexat.
Termenul de execuţie solicitat pentru executarea lucrărilor de aduce la cota de
intervenţie a administratorului drumurilor este de la data de ________________ până
la data de __________________ .
SOLICITANTUL AVIZULUI: _____________________________________
cu sediul (domiciliul) în _____________, str. ___________________, nr. ___, bl.
_____, ap. ____, C.F.: _______________, C.U.I. : ______________________, tel.
____________________
BENEFICIARUL LUCRĂRII: ___________________________________ cu
sediul (domiciliul) în _____________, str. ___________________, nr. __, bl. _____,
ap. ____, tel. ____________________
Din partea solicitantului avizului, de aducerea la cota de intervenţie a
administratorului drumului răspunde: _________________________ tel: __________
domiciliat în ___________ str. ________________________ nr. ____ bl. ______ ap.
____ judeţul __________ având funcţia de _______________________ posesor al
B.I./C.I. seria ____ nr.___________ CNP________________________ eliberat de
_________________ la data de ___________.
BENEFICIARUL LUCRĂRII,

SOLICITANTUL AVIZULUI,

Documente ce trebuie anexate (în copie) prezentei cereri, în vederea
emiteri Avizului de executare lucrări la reţelele tehnico-edilitare:
a) pentru lucrări care necesită autorizaţie de construire:
- certificat de urbanism;
- autorizaţie de construire;
- plan de situaţie vizat spre neschimbare (anexa la autorizaţia de construcţie);
- proiect tehnic de execuţie;
- formular de calcul al tarifului de refacere emis de administratorul drumurilor
S.C. Citadin Zalău S.R.L., de către executantul lucrării de investiţie aflate în perioada
de garanţie sau devizul pentru lucrările de refacere a infrastructurii afectate de către
firma de profil autorizată;
- dovada achitării tarifului de refacere sau garanţia de bună execuţie a
lucrărilor de refacere, în cuantum de 20% din valoarea devizului, depuse în contul
administratorului
drumurilor
S.C.
Citadin
Zalău
S.R.L.
–
nr.
RO87BRDE320SV12115963200 deschis la B.R.D. Zalău;
- dovada achitării taxei de emitere a avizului de executare lucrări la reţelele
tehnico-edilitare;
- certificat de înregistrare la ORC şi act de identitate al persoanei fizice
responsabile cu executarea lucrărilor;
- material foto cu zona ce urmează a fi afectată şi traseul reţelei.
b) pentru lucrările care se pot executa fără autorizaţie de construire:
- plan de încadrare în zonă;
- plan de situaţie;
- proiect tehnic de execuţie;
- formular de calcul al tarifului de refacere emis de administratorul drumurilor
S.C. Citadin Zalău S.R.L., de către executantul lucrării de investiţie aflate în perioada
de garanţie sau devizul pentru lucrările de refacere a infrastructurii afectate de către
firma de profil autorizată;
- dovada achitării tarifului de refacere sau garanţia de bună execuţie a
lucrărilor de refacere, în cuantum de 20% din valoarea devizului, depuse în contul
administratorului
drumurilor
S.C.
Citadin
Zalău
S.R.L.
–
nr.
RO87BRDE320SV12115963200 deschis la B.R.D. Zalău;
- dovada achitării taxei de emitere a avizului de executare lucrări la reţelele
tehnico-edilitare;
- certificat de înregistrare la ORC şi act de identitate al persoanei fizice
responsabile cu executarea lucrărilor;
- material foto cu zona ce urmează a fi afectată şi indicarea traseului reţelei.

