
 
C   ă   t   r   e,   
PRIMĂRIA   ORAȘULUI   SÂNTANA   
 
CERERE   PENTRU   EMITEREA   AVIZULUI   DE   EXECUŢIE   A   LUCRĂRILOR   AFERENTE   REŢELELOR  

TEHNICO-EDILITARE   REALIZATE   PE   DOMENIUL   PUBLIC   AL   orașului   SÂNTANA  
 

Subsemnatul/S.C.  ………………………………………………………………………………..……………....  ,    
CNP/CUI  ……………………………………..  cu  domiciliul  /sediul  în  județul  ............................................,         
municipiul/oraşul/comuna  ......................................,  satul  ...........................................,  sectorul  ...........,       
cod  postal  .............,  str.  .....................................................  nr.  ......,  bl.  ......,  SC......,  et.....,  ap.  .....,  telefon               
mobil/fax.  ………………….............,  e-mail  ……………………………………………..………  prin  prezenta       
solicit   eliberarea   

AVIZULUI   DE   EXECUŢIE   A   LUCRĂRILOR      AFERENTE   REŢELELOR   TEHNICO-EDILITARE  
REALIZATE   PE    DOMENIUL   PUBLIC   AL   ORAȘULUI   SÂNTANA   

pe  strada  ....................................... nr .  ..............................pentru  executarea  lucrărilor  de        
.......................................................................................................................................................   

Lucrarea   va   fi   executată   de   ...........................................................................................................  

Zona   afectată  
de   lucrări  

Caracteristi-  
cile   zonei  
afectate  

Lungimea/  
Suprafaţa   pe  
care   se  
intervine  

Data  
începerii  
lucrărilor  

Data   terminării  
lucrării   (şi  
aducerea   zonei  
afectate   la  
starea   iniţială)  

Data   recepţiei  
lucrărilor   de   aducere  
a   terenului   la   starea  
iniţială  

CAROSABIL       
TROTUAR,  
ALEI  
PIETONALE,  
PARCARE  

     

SPAŢII   VERZI       
 
TOTAL   

 
 

    

 
Nr.copaci   afectaţi(necesar   a   fi   tăiaţi).............................................................................  
RESPONSABILUL   LUCRĂRII    (   punctului   de   lucru   ):....................................................  
ADRESA:........................................................................................................................  
ACT   DE   IDENTITATE   :B.I/C.I.................seria:...........................nr...............................  
Eliberat   de   poliţia   ....................................................................  
ANGAJAT   AL   :...............................................................................................................  
RESP.   TEHNIC   CU   EXEC :...............................................Aut.   nr.................................  
INSPECTOR   DE   ŞANTIER :................................................Aut.   nr................................  
 
 
 
 

 
Datele  personale  care  vă  sunt  solicitate  prin  prezenta  cerere  vor  fi  prelucrate  numai  în  vederea  procesării  și  soluționării  solicitării                    
dumneavoastră.   
Primăria  Orașului  Sântana  garantează  securitatea  procesării  datelor  și  arhivarea  acestora  în  conformitate  cu  prevederile  legale  în  vigoare.                  
Responsabilul  Primăriei  Orașului  Sântana  cu  protecția  datelor  poate  fi  contactat  pe  adresa  de  contact@primariasantana.ro.  În  conformitate  cu                  
Regulamentul  nr.  679/2016  aveți  dreptul  de  a  solicita  Primăriei  Orașului  Sântana,  în  ceea  ce  riveşte  datele  cu  caracter  personal  referitoare  la                      
persoana  vizată,  accesul  la  acestea,  rectificarea  sau  ştergerea  acestora  sau  restricţionarea  prelucrării  sau  a  dreptului  de  a  vă  opune                    
prelucrării,   precum   şi   a   dreptului   la   portabilitatea   datelor.  



 
Refacerea   zonei   afectată   de   lucrări   se   va   face   astfel   :  
Carosabilul   :pamânt   /balast   compactat   /piatră   /   /beton/asfalt   ..............  
Trotuare   :   pamânt   /balast   compactat   /piatră   /   dale   /beton/asfalt   ..........  
Spaţii   verzi   :   pamânt/iarbă/flori/copaci   /pomi   fructiferi/.........................  
NOTA    :  
1.   Beneficiarul   (prin   executantul   lucrărilor)   raspunde   de   refacerea   eventualelor   reţele  
subterane   pe   care   le   deteriorează   în   timpul   execuţiei.  
2.Refacerea   sistemului   rutier    se   va   realiza   după   cum   urmează:  
 

A)Strazi   modernizate   
Carosabil   cu   strat   de   uzură   din   asfalt:  
- 4   cm   beton   asfaltic   BA16  
- 6   cm   beton   asfaltic   BADPC12/15  
- 12   cm   strat   de   bază   din   piatrăspartă   
- 20   cm   strat   fundatie   din   balast   

Refacerea   stratului   de   asfalt   se   va   face   astfel:   
a)faţă  de  fiecare  margine  exterioară  a  şantului,  se  va  freza  stratul  de  asfalt  existent  cu  încă  0,50  m  in                    
plus,   în   forme   geometrice   regulate.  
b)turnarea   stratului   nou   de   asfalt   se   va   realiza    pe   toată   suprafaţa   rezultată  
potrivit   lit.a).   
Trotuar   cu   strat   de   uzură   din   asfalt:  

- 10   cm   beton   asfaltic   C12/15   
- strat   fundatie   din   balast   

Trotuarul   se   va   asfalta   pe   toata   latimea   acestuia   pe   intreaga   lungime   afectata.  

B)Strazi   nemodernizate    din   piatra   sparta,   se   vor   reface   astfel:   
- strat   de   piatra   sparta   in   grosime   de    15   cm   
- strat    de   balast    in   grosime   de   20-30   cm   
C)   Strazi   nemodernizate   din   balast,   se   vor   reface   astfel:  
- strat    de   balast    in   grosime   de   20-40   cm   

3.    Spaţiile   verzi   se   vor   reface   în   întregime.  
4.    Marcajele   rutiere   se   vor   reface   in   totalitatea   lor.  
5.  Bordurile  afectate  vor  fi  refacute  în  mod  corespunzător  prin  montarea  acestora  la  loc  sau  montarea                 
unor   borduri   noi   dacă   cele   vechi   au   fost   deteriorate.  
 
  ANEXEZ   URMĂTOARELE   DOCUMENTE   (în   copie)   :   

⃞ Plan   de   situatie   sc:1:   500;   
⃞ Plan  de  situaţie  (  cu  specificarea  exactă  a  locului  şi  a  modului  de  poziţionare  a  indicatoarelor  de                  

circulaţie  ,  precum  şi  modalitatea  de  împrejmuire  şi  protecţie  a  zonei  de  lucru  /  a  podeţelor  de                  
trecere,   dacă   este   cazul);  

⃞ BI/CI   –   Beneficiar  
⃞ BI/CI   –   Responsabil   lucrare;  
⃞ Avizul   tehnic   de   racordare  
⃞ Dovada  achitării  taxei  de  branșament,  conform  prevederilor  Hotărârii  Consiliului  Local  al            

orașului   SÂNTANA   privind   taxele   locale,   in   vigoare   la   data   solicitării   avizului;  
 

Data  
 
………………………………………………………  

Semnătura  
 
………………………………………………………...  

 
 

Datele  personale  care  vă  sunt  solicitate  prin  prezenta  cerere  vor  fi  prelucrate  numai  în  vederea  procesării  și  soluționării  solicitării                    
dumneavoastră.   
Primăria  Orașului  Sântana  garantează  securitatea  procesării  datelor  și  arhivarea  acestora  în  conformitate  cu  prevederile  legale  în  vigoare.                  
Responsabilul  Primăriei  Orașului  Sântana  cu  protecția  datelor  poate  fi  contactat  pe  adresa  de  contact@primariasantana.ro.  În  conformitate  cu                  
Regulamentul  nr.  679/2016  aveți  dreptul  de  a  solicita  Primăriei  Orașului  Sântana,  în  ceea  ce  riveşte  datele  cu  caracter  personal  referitoare  la                      
persoana  vizată,  accesul  la  acestea,  rectificarea  sau  ştergerea  acestora  sau  restricţionarea  prelucrării  sau  a  dreptului  de  a  vă  opune                    
prelucrării,   precum   şi   a   dreptului   la   portabilitatea   datelor.  



 
 

 
 

Datele  personale  care  vă  sunt  solicitate  prin  prezenta  cerere  vor  fi  prelucrate  numai  în  vederea  procesării  și  soluționării  solicitării                    
dumneavoastră.   
Primăria  Orașului  Sântana  garantează  securitatea  procesării  datelor  și  arhivarea  acestora  în  conformitate  cu  prevederile  legale  în  vigoare.                  
Responsabilul  Primăriei  Orașului  Sântana  cu  protecția  datelor  poate  fi  contactat  pe  adresa  de  contact@primariasantana.ro.  În  conformitate  cu                  
Regulamentul  nr.  679/2016  aveți  dreptul  de  a  solicita  Primăriei  Orașului  Sântana,  în  ceea  ce  riveşte  datele  cu  caracter  personal  referitoare  la                      
persoana  vizată,  accesul  la  acestea,  rectificarea  sau  ştergerea  acestora  sau  restricţionarea  prelucrării  sau  a  dreptului  de  a  vă  opune                    
prelucrării,   precum   şi   a   dreptului   la   portabilitatea   datelor.  


