
Formular aprobat prin HCLM Arad nr. 418/09.10.2020  

________________________________________________

Localitatea 
Str. _____________________________, nr. ______ 
Tel./fax. _________________________________
e-mail ___________________________________

CĂTRE 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

Vă rugăm a elibera Avizul de săpătură privind lucrările reţea/racord/branşament, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 şi Legii 50/1991, republicată, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

strada ______________________________________ .  

Săpătura ce urmează a fi efectuată va avea următoarele date tehnice (se trec obligatoriu: lungime, lăţime, 

adâncimea săpăturii, natura carosabilului ce va fi afectat ). 

- tip lucrare  ______________________________

- lungime  ______________________________ 

- lăţime  ______________________________ 

- adâncimea săpăturii  __________________ 

- natura carosabilului ce va fi afectat _____________________________________.

Pentru această lucrare deţinem Autorizaţia de construire/Avizul Direcției Edilitare nr. __________ din 

_____________.  

Solicităm avizul de săpătură/prelungirea avizului de săpătură cu nr. _________ / ______ pentru perioada 

_______________________________ , pe strada ___________________________________, 

 pe tronsonul __________________________________________ 

Am luat la cunoştinţă de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 cu 

privire la avizarea, executarea, urmărirea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar - gospodăreşti (carosabil, 

trotuare, platforme, alei şi zone verzi). 

Responsabilul lucrării din partea executantului este dl.(dna) _______________________________ 

domiciliat(ă) în ____________________, str. ________________________, nr. _________ bl. _______ sc. 

_______ ap. ________ , posesor al B.I./C.I. cu seria ___________ nr. __________, eliberat de 

________________, având în cadrul societăţii noastre funcţia de _____________________________.  

La prezenta cerere se anexează următoarele: 

− Autorizație de construire /autorizația emisă de Direcția Edilitară;

− Grafic de execuție pe etape de lucrări și zile (acesta se va aproba/viza anterior eliberării avizului de săpătură

de către Serviciul de Specialitate, din cadrul Primăriei în perioada alocată obținerii avizului de săpatură);

− Plan de situație avizat spre neschimbare din AC sau din autorizația administratorului drumului;

− Contract de refacere a spațiului afectat în urma săpăturii, încheiat între solicitantul avizului de săpătură pentru

lucrările edilitare și unul din constructorii agreați de Primăria Municipiului Arad pentru refacerea

carosabilului și după caz și contract pentru refacerea spațiului verde;

− Avizul Poliției Rutiere pentru lucrări executate în carosabil;

− Aviz Comisia de Sistematizare a Circulației după caz la solicitarea Comisiei de de analiză și avizare a

cererilor privind eliberarea avizelor de săpătură pentru executarea de lucrări edilitar gospodărești;



− Fotografii relevante înainte de începerea lucrărilor (din care să reiasă exact amplasamentul pentru care s-a

emis Autorizația de Construire sau a fost dat Acordul administratorului drumului în cazul

branșamentelor/racordurilor în cazul construcțiilor vechi);

− Contractul încheiat între solicitantul Avizului de săpătură, deținător al Autorizației de construire/Acordul

administratorul drumului, cu executantul și beneficiarul lucrării;

(Contractul în baza căreia se execută lucrărea)

− BI/CI – Responsabil lucrare;

− Contract de refacere a spațiului verde afectat în cazul în care soluția de refacere a spațiului verde este stabilită

de Primăria Municipiului Arad ca și soluție de refacere a spațiului verde;

− Dovada achitării taxei pentru săpături pe domeniul public, reţele stradale şi avarii pentru obţinerea avizului

de săpătură pentru executarea de lucrări edilitar-gospodăreşti, calculată conform prevederilor Hotărârii

Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale.

- Grafic de execuție pe etape de lucrări cu soluție de refacere, avizat în prealabil de Serviciul de Specialitate

din cadrul Primariei* în cazul lucrărilor de anvergură și/sau care afectează străzi sau investiții noi;

(aprobat/avizat în prealabil)

Data: _______________ 

Semnătura şi ştampila unităţii solicitante 

NOTĂ DE INFORMARE 
Completarea și semnarea prezentului formular reprezintă consimțământul dumneavoastră, în mod voluntar pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 

furnizate pe această cale, în vederea soluționării cererii depuse. 
Vă facem cunoscut faptul că Primaria Municipiului Arad prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului 

European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale administrației publice locale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei 

justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, 
semnată și datată depusă la sediul instituției. 
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