
Municipiul Targu Mures       

Serviciul Public Administratia Domeniului Public  
 

 

   CERERE ELIBERARE AVIZE ADP 

 solicitate prin certificat de urbanism si eliberate de SPADP 

 
     Solicitant (nume, prenume)...................................................................CNP/ C.U.I/C.I.F. ...........................................                      

adresa de corespondenta : localitatea .........................................str...............................................................nr. ................ 

 ap............bl.............., e-mail.....................................................,.Judetul..................,  solicit prin prezenta a-mi elibera  

 

 [ ] Avizul  ADP pentru lucrari de construire, avizare PUZ, PUD,  imprejmuire ,  amenajare 

  acces auto si pietonal, demolare constructie,   altele. 

 [ ] Avizul ADP pentru transportul deseurilor materiale rezultate in urma executarii lucrarilor  

  de construire. 

 [ ] Avizul Comisiei de circulatie (privind siguranta circulatiei la nivelul infrastructurii   

  rutiere/pietonale). 

 

 Nota: In cazul solicitarii a 2 sau 3 avize din cele mentionate mai sus, actele comune se vor depune 

 intr-un singur exemplar. 

 
 Adresa unde se desfasoară lucrările: *……………………………………………………………………….. 

 Proprietar teren: *……………………….…………………………………………………………………… 

 Benefeciar lucrări: *………………………..………………………………………………………………… 

 
 Acte necesare pentru obtinerea  avizului ADP 

pentru lucrari de construire:  

1. Certificatul de urbanism ( 1ex. copie), 

2. Memoriu Tehnic justificativ ( 1 ex. copie), 

3. Situatia existenta -( 1ex. copie), 

4. Plan de amplasament si delimitare corp de proprietate 

sau plan de situaţie vizat de O.C.P.I.Mures (cadastru) 

cu localizarea exactă a proprietăţii. Plan de incadrare in 

zona. ( 1 ex. copie), 

5. Situatia propusă - Plan de situaţie cu localizarea 

lucrărilor propuse în proiect -(2 ex. copie), 

6. Dovada proprietăţii (Carte Funciară - 1 ex. copie), 

7. Contract de concesionare (în cazul terenurilor 

concesionate). (1 ex. copie), 

8. Declaratie notariala de renuntare la dreptul de 

proprietate conf. Cod Civil si HCL aprobat prin 

PUG/PUZ pentru sistematizare (1 ex. original), dupa 

caz. 

9. Planul de amplasament in format electronic. 

 Acte necesare pentru obtinerea avizului ADP 

pentru pentru transportul deseurilor materiale 

rezultate in urma executarii lucrarilor de construire: 

1. Certificatul de urbanism ( 1ex. copie), 

2. Memoriu Tehnic justificativ ( 1 ex. copie), 

3. Situatia propusă - Plan de situaţie cu localizarea 

lucrărilor propuse în proiect -( 1 ex. copie), 

4. Dovada proprietăţii (Carte Funciară- 1 ex. copie), 

5. Contractul de prestari servicii colectoare, de 

depozitare si transport al deseurilor provenite 

din activitati de construire si demolari. (1 ex. 

copie). 

Acte necesare pentru obtinerea avizului Comisiei 

de cirulatie. 

1. Certificatul de urbanism ( 1ex. copie), 

2. Memoriu Tehnic justificativ ( 1 ex. copie), 

3. Situatia propusă - Plan de situaţie cu localizarea 

lucrărilor propuse în proiect -( 1 ex. copie), 

4. Studiu de circulatie elaborat de un operator 

abilitat (1 ex. copie). 

5. Alte documente relevante ce au legatura cu 

infrastructura rutiera si pietonala (dupa caz, 

conform specificatiei din certificatul de 

urbanism) 

NOTĂ 

1. Prin prezenta declar că am fost înştiinţat(ă) asupra  

condiţiilor cerute de Administraţia Domeniului 

Public pentru executarea lucrărilor menţionate.   

2. Avizele se vor inregistra si elibera la camera 15 - 

Biroul Unic din cadrul Primariei Mun. Tg. Mures. 

3. Solicitantul va achita taxa de 200 ron, conform 

H.C.L.nr. 230 din 17/12/2020.. 

4.  Taxa se va achita la casieria Municipiului Targu 

Mures, numerar sau prin virament bancar, Cod 

Fiscal 4322823, Cont Primarie–RO 17 TREZ 

47621330250 XXXXX 

5. În cazul în care, lucrările preconizate vor presupune 

spargerea domeniului public (stradă, trotuar  sau a 

zonei verzi), se va solicita Autorizaţie de spargere, 

după obţinerea Autorizaţiei de Construire.    

6. Campurile notate cu semnul  ( * ) vor fi completate 

obligatoriu, în caz contrar nu se vor elibera avizele 

solicitate.                         

                                  

                         Data ,                                                            Numele si Prenumele/ Denumirea societatii: 

  Numarul de telefon pentru înştiinţare.     Semnătura   

       


