CERERE
în vederea emiterii
AVIZULUI PENTRU AMPLASAMENT
faza D.T.A.C.
1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII (Obiectiv, Beneficiar, Proiect şi Proiectant):
1.1. Denumire obiectiv(*1) .........................................................................……………………………...……...

..............................................................................……………………………….……………….....……….
1.2. Amplasament obiectiv(*1) .....………….........................………….…………………………….......……....
1.3. Beneficiar(*1) ........................................................………...………….…………………….......………...
Adresa(*4)........................................................................................................... Tel. ...................................
Identitate pers. fizică(*4): B.I./C.I. seria ..........nr. ........................CNP ...............................................................
Identitate agent ec (*4): C.F./C.U.I........................ cont .............................................banca ................................
1.4. Proiect nr.(*1) ..…………..……..... Elaborator(*1) ....……………………....................................................
1.5. Certificat de Urbanism nr. (*1)......................................Emis de...............................................................................................
2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(*1)
2.1. AMPLASAMENT(*1}:

...............................................................................…………………...…………………..…....……….…...
.........................................................................…………………………………………..……………….....
2.2.a. BRANŞAMENT DE APĂ / RACORD DE CANAL(*1):

...............................................................................……...…………………………………..………….…...
2.2.b. ASIGURARE UTILITĂŢI DE APĂ-CANAL LA OBIECTIV(*1):
2.2.b.1. Branşament de apă(*1):

sistem public /

sistem individual / privat

...............................................................................………...…………………………………...……….......
2.2.b.2. Racord de canalizare(*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 şi în dosarul anexă privind modul de îndeplinire a
cerinţelor de avizare, precum şi documentaţia depusă pentru autorizare, se acordă:
AVIZ FAVORABIL
în vederea emiterii Autorizatiei de Construire,
fără condiţii /
cu următoarele condiţii (*3*5):

*) C.A. ARAD, Director general,
ing. Borha Gheorghe Vasile,

Precizări privind COMPLETAREA FORMULARULUI FIŞA TEHNICĂ – C.A. ARAD în vederea emiterii
AVIZULUI PENTRU AMPLASAMENT ŞI / SAU BRANŞAMENT / RACORD
pentru ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ / INDUSTRIALĂ ŞI/SAU CANALIZARE MENAJERĂ / PLUVIALĂ
I. DATE GENERALE(*)
1. Baza legală
L. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
L. 51/8.03.2006 (R) 5.03.2013, a serviciilor comunitare de utilităţi publice
L. 241/22.06.2006 (R) 7.09.2015 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare
L. 199/25.05.2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
OTU 13/26.02.2008 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de apă-canal
...............................................................................………………………………………………………………………….…...
2. Conţinutul documentaţiei tehnice anexă la Fişa tehnică:
utilităţi apă-canal
alte lucrări exterioare
reţele branşare utilităţi
civile industrie
a). Certificatul de Urbanism (copie), ..… Nr.
din
X
X
X
X
X
b). Aviz CAA – asigurare servicii (copie) Nr.
din
X
X
c). Aviz CAA – soluţie tehnică (copie) .... Nr. .
din
X
d). Memoriu general, importanţa, perioada de execuţie planificată
X
X
X
X
e). Memorii specialitate apă, canal, exigenţe minime de calitate
X
X
X
f). Plan de încadrare în teritoriu (anexa la CU)
X
X
X
X
X
g). Plan(planuri) topografic(e) sc. 1:500 -:- 1:1000
X
X
X
X
h). Planuri reţele, lucrări subterane (după caz), sc. 1:200 -:- 1:1000
X
X
X
X
g). Planşe caracteristice obiecte tehnologice apă-canal (după caz)
X
X
h). Scheme tehnologice, scheme de montaj, profile caracteristice
X
X
j).
k).
Avizele de specialitate C.A. Arad necesare în dosarul tehnic se solicită şi se obţin de proiectant direct de la operator.
Dosarul tehnic va fi depus în 2 exemplare pentru fiecare utilitate publică ce face obiectul Fişei (APĂ, respectiv CANAL)
3. Durata de emitere a avizului: _________________ (30 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete)
II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(*):
2.1. AMPLASAMENT:
............……………………………………………………………………………...........................................................................
Pe traseul şi în zona de protecţie sanitară a reţelelor, instalaţiilor şi construcţiilor specifice aparţinând sistemelor publice de
apă-canal este interzisă amplasarea de construcţii provizorii sau definitive (HG 930/05, OTU 13/08, Ord. MS 536/97).
2.2. BRANSAMENTE DE APĂ / RACORDURI DE CANALIZARE:
Pentru branşarea/racordarea la utilităţile publice de apă-canal se întocmesc proiecte de specialitate, la solicitarea
utilizatorului de apă, ori a operatorului de servicii de apă-canal, dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice de funcţionare ale
sistemelor publice existente şi se avizează separat, pentru fiecare obiectiv/imobil în parte.
................................................................……………………………………………………………....………………....................
2.3.CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT
Condiţiile generale de branşare/racordare, parametrii hidraulici (debite, presiuni) şi condiţiile de calitate în punctul de
delimitare a instalaţiilor publice/private se stabilesc prin Avizele de principiu C.A. Arad pentru furnizarea serviciilor de
alimentare cu apă şi canalizare, solicitate şi obţinute de proiectatnt în baza unei documentaţii de specialitate.
Soluţiile tehnico-economice pentru utilităţile noi de apă-canal şi racordarea lor la sistemele publice existente se
avizează de C.A. Arad la fazele de proiectare SF şi PT
................................................................………………………………………………………....……………………....................
................................................................………………………………………………………....……………………....................
III. INDICAŢII PRIVIND TAXA DE AVIZARE(*):
a) Temei: Hot.Cons.Adm. C.A. Arad nr./din _________________
b) Valoarea taxei de avizare a Fişei tehnice C.A. Arad este de *) ________________________ lei.
c) Banca: Trezoreria Arad cont RO85TREZ021 5069XXX008141; B.C.R. Arad cont RO93 RNCB1200 000000280001
Taxa pentru avize de specialitate nu este inclusă în taxa de avizare a Fişei tehnice şi se va încasa de C.A. Arad,
separat.
IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(*):
- trasare (informativă) gospodării edilitare de apă-canal existente, pe planuri topografice prezentate de proiectant, restituite.
................................................................…………………………………………….......……....……………………....................
şi conform anexei C.A. Arad (*3*5)
la prezenta Fişă Tehnică.
NOTA:
Rubricile numerotate ale formularului de Fişă tehnică se completează după cum urmează:
(*1) De către proiectant - cu datele rezultate din documentatie conform cerinţelor avizatorului.
(*2) De către proiectant - cu numele, prenumele şi titlul profesional al acestuia (cu drept de semnatură, abilitat/autorizat în domeniu, potrivit legii).
(*3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi a FIŞEI TEHNICE depuse.
( *) Rubricile marcate cu asterisc se completează de avizator la faza C.U. în funcţie de caracteristicile lucrărilor şi de condiţiile de amplasament.
(*4) De către titular/beneficiar – cu datele solicitate de avizator pentru completarea facturii fiscale..
(*5) Date ori cerinţe specifice lucrării, formulate de C.A. Arad la C.U., la fază SF, PT+CS, ori în procesul de analiză a dosarului tehnic în anexa la Fişă.

