Municipiul Târgu Mureș
Serviciul Public Administrația Domeniului Public
CERERE PENTRU EMITEREA
AVIZULUI TEHNIC MUNICIPAL
Nume, prenume/denumirea societății.................................................................................................
CNP/

C.U.I/C.I.F.

........................................................................adresa

de

.........................................str...............................................................nr. .................

corespondență:

localitatea

ap............bl..............,

e-mail.....................................................,.Judetul.................., solicit prin prezenta emiterea
Avizul Tehnic Municipal pentru :

[]

investitii propuse in baza unei documentatii de urbanism de tip PUZ/PUD.

[]

investitii propuse in faza AC/AD.

[]

investitii care propun afectarea domeniului public al municipiului sau sunt realizate la
limita proprietatii private spre domeniul public,
investitii care propun extinderea infrastructurii urbane.

[]

Adresa unde se desfasoară lucrările: *………………………………………………………………………..
Proprietar teren: *……………………….……………………………………………………………………
Benefeciar lucrări: *………………………..…………………………………………………………………
Acte necesare pentru obținerea avizului tehnic
municipal faza PUZ/PUD:
1. Certificatul de urbanism ( 1ex. copie),
2. Memoriul tehnic justificativ ( 1 ex. copie),
3. Planșa cuprinzând situația existenta -( 1ex. copie),
4. Planșele
cuprinzând
reglementările
urbanistice,
reglementările juridice și rețele edilitare (3ex.)
5. Avizele de amplasament ale deținătorilor de rețele (apă,
canal menajer, canal pluvial, gaz metan, energie electrica, 1
ex),
6. Dovada proprietăţii (Carte Funciară- 1 ex. copie),
7. Pentru obținerea avizului Comisiei de circulație unde
este cazul se completează cu:
- studiul de circulatie elaborat de un operator avizat (1
ex. copie).
- alte documente relevante ce au legătură cu
infrastructura rutieră și pietonală (după caz, conform
specificației din certificatul de urbanism).
NOTĂ
1. Prin prezenta declar că am fost înştiinţat(ă) asupra
condiţiilor solicitate 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. Avizul se va elibera dupa achitarea taxelor aferente, la
casieria Municipiului Targu Mures, numerar sau prin
virament bancar, Cod Fiscal 4322823, Cont Primarie–RO
17 TREZ 47621330250 XXXXX
4. 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.
5. Campurile notate cu semnul ( * ) vor fi completate
obligatoriu, în caz contrar nu se vor elibera avizele
solicitate.

Data ,
Numărul de telefon pentru înştiinţare:

Acte necesare pentru obtinerea avizului tehnic
municipal faza AC/AD, extindere retele edilitare, etc:
1. Certificatul de urbanism ( 1ex. copie),
2. Memoriul tehnic justificativ ( 1 ex. copie),
3. Plan de amplasament si delimitare corp de proprietate sau
plan de situaţie vizat de O.C.P.I.Mures cu localizarea exactă a
proprietăţii. Plan de incadrare în zonă. ( 1 ex. copie),
4. Planșa cuprinzând situația existenta -( 1ex. copie),
5. Planșa curpinzând situatia propusă a lucrărilor -(3 ex.
copie)
6. Avizele de amplasament ale deținătorilor de rețele (apă, canal
menajer, canal pluvial, gaz metan, energie electrica, 1 ex),
7. Planul de situație cuprinzând rețelele edilitare.- (3 ex)
8. Dovada proprietăţii (carte funciară - 1 ex. copie),
9. Reglementarea situației juridice a corpului de stradă,
privind supralărgirea și modernizarea acesteia la
gabaritul stabilit conform PUZ/PUG aprobate - privind
înscrierea suprafeței de teren în domeniul public al Mun.
Tg. Mureș.
10. Declarația pe propria răspundere sau contractul de
prestări servicii colectoare, de depozitare și transport al
deșeurilor provenite din activități de construire și
demolări. (1 ex. copie).
11. Contractul de concesionare (în cazul terenurilor
concesionate). (1 ex. copie),

Solicitant/ă
Numele si Prenumele/ Denumirea societății:
Semnătura

