
Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. _______/________  

Localitatea ____________________________  
Str._________________, nr. _____ Tel./fax. ______________ 
e-mail _______________________________

CĂTRE 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

Subsemnatul(a)……………………………………………………………..………….....................................................................
domiciliat in ………...........……………………. strada …………………………….....…………....................................................
Nr. ……..............., bl. ……....................., sc. ………........, ap. …….….........., telefon …………………………....……………...
Reprezentant legal al SC  ...................................................................................................................................... cu sediul in
……………...………............., strada ……………..……………......., Nr. ……........., bl. …..........., sc. …..........., ap. ….…........
telefon ……………………..................

Prin  prezenta  vă  rog să-mi eliberaţi Acordul privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru construcții noi în 
vederea executiei lucrarii: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………......................
................................................................................................................................................ Strada ……………………………
…................, nr. …………………………………………………….

Anexez cererii următoarele documente: 

- Certificatul de Urbanism, pentru lucrarile care conform Legii 50/1991 si a modificarilor aduse prin Legea nr. 193/2019 necesita
autorizatie de constructie

- Plan de situaţie cu identificarea traseelor reţelelor tehnico-edilitare pe domeniul public pentru care se solicită acordul, in
conformitate cu avizele obtinute prin CU/identificarea constructiei existente asupra careia se intervine (din care sa reiese
exact zona afectata de lucrari: carosabil, trotuar/alee, parcare, terenuri de sport, etc., spatiu verde) scară 1:200, ,
însușit de un proiectant pe domeniul de specialitate, conform Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările
ulterioare - 2 exemplare;

- Avizele deținătorilor (distribuitorii/furnizorii/beneficiarii) retelelor, solicitate prin Certificatul de urbanism;

- Avizele tehnice de racordare emise de operatorii la care se doreste racordarea impreuna cu documentatiile care au
stat la baza emiterii acestora

- Plan de încadrare în zonă;

- BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia;

- Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul;

- Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);

- Fotografii cu situația inițială care să cuprindă toate detaliile privind spațiul verde existent înainte de solicitarea acordului;

- Memoriu tehnic cu prezentarea detaliata a modului de executie a lucrarilor (șanț deschis sau subtraversare) in cazul
retelelor si a zonelor afectate (carosabil cale rutiera, pod, trotuar/alee, parcare, pista de biciclete, etc., teren de sport,
spatiu verde), însușit de un proiectant pe domeniul de specialitate, conform Legii nr. 10/1995, republicată, cu
modificările și completările ulterioare- 2 exemplare;

- In cazul in care executarea lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare impune realizarea unor interventii la
constructii (poduri, pasaje, pasarele, alte lucrari  de arta ) existente (implicit desfacerea unor parti din acestea),
solicitantul va depune, aferent cererii, expertiza tehnica aferenta constructiei asupra careia se propune interventia;

- Contract transport deseuri din construcții rezultate in urma executiei lucrarilor încheiat cu operatori care efectuează
reciclarea acestora (copie)

- Dovada achitării taxei speciale aferente verificarii documentatiei depuse in vederea obtinerii Acordului la construcții noi
solicitat, prin Certificatul de Urbanism

Arad Semnătura 
Data: 
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