CERERE

pentru emiterea
ACORDURI S.A.D.P.P.
Subsemnatul 1) ..................................................................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
cu domiciliul 2) / sediul în județul ............................................. , municipiul / orașul / comuna
................................................, satul ..............................................., cod poștal ............................, strada
........................................................., nr. ....., bl. ....., ap. ....., telefon/fax .................................
e-mail
........................................................., în calitate de reprezentant al ...................................................................,
CUI ..........................................., având în vedere condiția din certificatul de urbanism
nr.________/ ____.____._______,
solicit emiterea acordurilor: BIROU ADMINISTRARE DRUMURI, AUTORIZĂRI

□

BIROU SALUBRIZARE, PROTECȚIA MEDIULUI, ZONE VERZI

□

pentru imobilul situat în mun. SATU MARE, ......................................................., identificat prin
Extras CF nr........................, nr. cadastral ..................................... în vederea executării lucrărilor
(denumire proiect): ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
astfel:
- se desființează ................ mp de zonă verde;
- se înființează ................ mp de zonă verde;
- vegetație afectată (bucăti de: arbori, arbusti, gard viu, etc.)...........................................................................
............................................................................................................................................................................. .

Anexez la prezenta cerere:
Dosar 1 în 3 (trei) exemplare - original și 2 copii cu următorul conținut:
1) Certificatul de urbanism nr. ............ din ........................., emis de ……..............….…………..;
2) Planul de încadrare în zonă;
3) Planul de situație existent cu zona verde (arbori, arbuști și gard viu) de pe domeniul
public, din fața imobilului în cauză;
4) Planul de situație propus cu evidențierea clară (cotată) a modificărilor (acces și zonă
verde) de pe domeniul public, din fața imobilului în cauză;
5) Planul de situație cu stampila „anexă la certificatul de urbanism”;
6) Planșa cu împrejmuirea proiectată;
7) Extras CF;
8) CD-ul cu ridicările topografice în coordonate Stereo 70 care conține proiectul tehnic cu
evidențierea modificărilor la trama stradal, în format dwg.
Solicităm furnizarea informațiilor, diferențiat în funcție de conținut, pe următoarea
structură de straturi (layer) de tip arie:
- carosabil (poate să includă si stațiile de autobuz);
- trotuar (poate să includă si accesele în curți);
- zone verzi;
- piste de biciclete.
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Dosar 2 – (se depune doar în cazul certificatelor de urbanism care conțin și
branșamentele aferente imobilului/investiției)
1) Proiectele de branșamente/racorduri la rețele.

OBS: Dosarul 2 se depune spre consultare și se returnează solicitantului împreună
cu acordurile emise.
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

Declar pe propria răspundere că datele menționate în prezenta cerere sunt exacte și mă
angajez să respect, în cunoștința prevederilor Codului penal privind infracțiunea de fals în
declarații, autorizația administrator drum și documentația aferentă vizată spre
neschimbare.
Totodată, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul in declarație, declar
pe propria răspundere că documentația referitoare la obținerea Acordurilor S.A.D.P.P.,
reflectă situația reală de pe teren.
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Semnătură,
..………………................

Subsemnatul (a) ………………………..…………………………, prin prezenta, declar ca am fost informat că
datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor
legale ale instituției. Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele
anexate la acestea, vor fi prelucrate de PRIMARIA SATU MARE, cu respectarea prevederilor
Regulamentului (UE) 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Data ....../....../.............

Semnătură,
.......................................

Note de subsol
(1) Numele și prenumele beneficiarului:
- persoană fizică sau
- reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității
solicitantului în cadrul firmei.
(2) Pentru persoană fizică, se completează cu date privind domiciliul acesteia; Pentru persoană juridică, se
completează cu date privind sediul social al firmei.
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