Macheta

Tipul avizului CA Arad

Tarife
Actuale
fara TVA

Avize definitive de amplasament pentru diferite obiective care au, sau care pot avea
legatura cu obiectivele CA Arad:
amplasare bransamente si racorduri la diferite alte utilitati publice
existente in afara in afara celor de apa-canal aflate în subordinea
regiei
amplasare constructii usoare provizorii
amplasare lucrari de organizare de santier
A
ocupare, schimbare destinatie teren daca nu sint afectate utilitatile aflate in
120,00
subordinea CA Arad
Aviz definitiv bransamente apa si/sau racorduri canal
amplasare constructii civile definitive
amplasare constructii cu destinatie speciala, lucrari de arta
linii de cale ferata, tramvai, consructii hidrotehnice,
drumuri cai de acces lucrari de sistematizare(**)
amplasare lucrari ingineresti exterioare, lucrari supraterane,
conducte, cabluriconstructii de sustinere,lucrari conexe, lucrari sub
B
terane, conducte, canale, galerii
cabluri, constructii conexe specifice. (**)
amplasare constructii industriale definitive, industrii la care se
120,00
preconizeaza bransarea la folosinta publica de apa, industrii la care
se preconizeaza doar racordarea la restitutia apei,
sau cu folosinte de apa independente de CA Arad
Avize si insusire proiecte tehnice, caiete de sarcini si detalii de executie la
obiective care se afla in exploatarea CA ARAD, sau care au legatura cu
obiectivele companiei
verificare conditii de avizare si insusire solutii tehnice la lucrari
proprii CA .Arad elaborate de subunitatile regiei sau de terti
proiectanti.
verificare conditii de avizare si insusire solutii tehnice la lucrari
realizate de terti investitori dar care urmeaza sa fie preluate de
CA Arad la PIF
B1

verificarea respectarii conditiilor din avize si insusirea solutiilor
tehnice la obiective ale tertilor, dar care au legatura cu utilitatile
CA Arad
avizare detalii tehnice la lucrari proprii,
sau lucrari elaborate de terti pentru obiectivele
CA ARAD
avizare detalii tehnice la obiective ale tertilor
ce au legatura cu utilitatile CA. Arad

120,00

C
D

avizare Plan Urbanistic Zonal ( P.U.Z)
avizare Plan Urbanistic de Detaliu ( P.U.D)
avizare plan de Amenajare a Teritoriului ( P.A.T)
avizare Plan Urbanistic General ( P.U.G)
avizare Regulament local de Urbanism ( R.L.U )
Aviz de Solutie Tehnica Bransament Apa sau Racord Canal

G

Tarif asistență tehnică interventie rețea apă, verificare branșament
apă, montare contor și recepția lucrărilor
Tarif asistență tehnică interventie rețea canal, verificare racord
canal și recepția lucrărilor
Tarif răspuns solicitări privind date tehnice hidranți existenți pe
rețelele de distribuție apă potabilă.

H

Tarif emitere în regim de urgență aviz în termen de 5 zile lucratoare

E
F

Fără tarif
Cf. L. 350/2001

165,00
200,00
150,00
100,00
250,00

Tariful de emitere a acestui tip de aviz este pentru lucrări care se desfăşoară pe o singură stradă
din cadrul localităţilor în care C.A. Arad este operator servicii publice apă – canal. În cazul
lucrărilor care se extind pe mai multe străzi, în afara celor de apă-canal, tariful de avizare se
aplică pentru fiecare stradă în parte.
Cu aprobarea Consilului de Administrație al C.A. Arad, avizele solicitate de autorităţi publice,
instituţii de sănătate, obiective de interes social, cămine de bătrâni, instituţii de cult, unităţi de
invăţământ şi alte asemenea, pot fi eliberate fără tarif de avizare.

