
 

 

 

 

  

Documente necesare pentru eliberare avize 
 

Documente 

AVIZE NECESARE 

PENTRU CONSTRUIRE/ 

MODIFICARE/ 

DEMOLARE IMOBILE 

(DE AMPLASAMENT) 

AVIZE REŢELE 
EDILITARE          (Gaze, 

Electrice, RADET, 
Telefonie, etc.)                            

AVIZE PUD/PUZ 

AVIZE DE PRINCIPIU                                      
(execuție branşament/ 
racord nou, execuție 
legături noi, mutare/ 

redimensionare 
branșament/ racord, 
separare corp imobil, 

separare spațiu comercial, 
separare scară bloc) 

AVIZE 
OBȚINERE 

AUTORIZAȚIE 
ISU (Hidranți) 

O copie a documentului de proprietate/ care atestă dreptul de folosință/ o copie 
după Hotărârea Judecătorească de constituire în Asociație de Proprietari 

✓ ✓   

O copie a Certificatului de Urbanism (valabil, lizibil) ✓     

Două copii a planului cadastral 1:500 (anexă la Certificatul de urbanism) pe care să 
fie poziţionată proprietatea sau traseul rețelei edilitare (gaze, electrice, RADET, 
Telefonie, etc), având lungimea corespunzătoare actelor depuse 

✓ ✓ ✓ 

O copie a planului de încadrare în zonă, scara 1:2000, (anexă la Certificatul de 
urbanism), pe care să fie poziţionată proprietatea sau traseul rețelei edilitare (gaze, 
electrice, RADET, Telefonie, etc), având lungimea corespunzătoare actelor depuse 

✓ ✓ ✓ 

Inventar de coordonate tip STEREO 1970 sau STEREO LOCAL (al punctelor de 
contur, certificat de firmă de cadastru autorizat) 

✓     

O copie a documentului de identitate solicitant/  o copie a  Certificatului Unic de 
Înregistrare la Registrul Comerţului şi/ sau a Certificatului de Înregistrare Fiscală 

✓ ✓   
Cerere scrisă de la beneficiar /Adresă oficială emisa de la ISU din care sa reiasă 
necesarul de debit pentru stingere incendiu     ✓ 

Pentru persoane juridice este necesară o copie a Autorizației de funcționare spațiu 
comercial   ✓   

        



Documente suplimentare ce pot fi solicitate în funcție de situația ta  

 

AVIZE DE CONSTRUIRE/ 
MODIFICARE IMOBILE                            

AVIZE REŢELE 
EDILITARE          (Gaze, 

Electrice, RADET, 
Telefonie, etc.)                            

AVIZE PUD/PUZ 

AVIZE DE PRINCIPIU                                      
(execuție branşament/ 
racord nou, execuție 
legături noi, mutare/ 

redimensionare 
branșament/ racord, 
separare corp imobil, 

separare spațiu comercial, 
separare scară bloc) 

AVIZE 
OBȚINERE 

AUTORIZAȚIE 
ISU (Hidranți) 

Extras de carte funciară ✓     

Pentru un ansamblu de locuințe: memoriu tehnic din care să reiasă modul de 
alimentare cu apă și deversare la canal, breviar de calcul, plan instalații interioare ✓ 

    
Pentru un imobil cu subsol: plan limită subsol şi acces la proprietate și subsol, cu 

legendă ✓     

În cazul în care se solicită aviz de amplasament (conform Certificat de urbanism) și 
în prealabil s-a obținut aviz PUD ANB, este necesar să se completeze documentația 
cu avizul și planul PUD-PMB/ PS aprobat, și Hotărârea Consilului Local de Sector 

✓ 
    

Breviar de calcul pentru necesarul de debit de apă   ✓   

O copie a avizului de amplasament (pentru construcțiile noi)   ✓   

Prezentarea acordului scris din partea tuturor proprietarilor din condominiu în care 
se va preciza și numărul total de apartamente   

✓ 
  

 

 

* Depunerea documentației pentru eliberarea oricărui aviz necesită achitarea taxei aferente 
 


