CERERE
pentru emiterea
AUTORIZAȚIEI ADMINISTRATOR DRUM

Subsemnatul 1) .................................................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
cu

domiciliul 2) / sediul în județul ............................................. , municipiul / orașul /

comuna ................................................, satul ......................................, cod poștal ...................., strada
........................................................., nr. ....., bl. ....., ap. ....., telefon/fax .................................
.........................................................,

în

calitate

de

reprezentant

e-mail
al

................................................................................................, CUI ...........................................,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.
11, alin (7), lit. e, pentru executarea lucrărilor de branșamente și racorduri pe
domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă
solicit emiterea autorizației administrator drum
pentru imobilul situat în mun. SATU MARE, ...................................................., identificat prin
Extras CF nr......................., nr. cadastral .........................
În vederea executării lucrărilor:

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Anexez la prezenta cerere:
a.) Certificatul de urbanism nr. ...... din ........................., emis de ……..............….…………..
(original + copie);
b.) Dovada titlului asupra imobilului – teren și/sau construcții – / extrasul de plan
cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi
(original + copie);
c.) Documentația tehnică compusă din (2 exemplare):
....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..........................
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d.) avize / acorduri, studii de specialitate stabilite prin Certificatul de urbanism
(original + copie):
d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructură:
………………………………………………………………………………………………...........……
…………………………………………………………………………………………………...........…
…………………………………………………………………………………………………...........…
d.2) avize și acorduri specifice administrației publice centrale și / sau serviciilor
descentralizate ale acestora :
…………………………………………………………………………………………......………….....
……………………………………………………………………..………………………..……………
d.3) Studii de specialitate (după caz):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
e.) dovada plății taxelor legale în vederea autorizării (13 Lei) pentru fiecare
branșament în parte
Cont: RO12TREZ54621050250XXXXX

Cod fiscal: 4038806

f.) Alte Avize/Acorduri (original + copie)
....................................................................................................................................................
┐
─
┌

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
Autorizației de Administrator Drum, 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
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.....................................

Note de subsol
(1) Numele și prenumele solicitantului:
- 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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