
Anexa 1                                                                          

C2-INTERN 

 

                                                                                                         

                                                                                         Cerere SAP nr......................../Data.................... 

                                                                                         Nota de plata nr. ..................../Data.................... 

 
SOLICITARE 

  
 INFORMAŢII IN VEDEREA OBŢINERII UNUI AVIZ DE TRASEU / AMPLASAMENT / PRINCIPIU 
 
Către Distrigaz Sud Reţele S.R.L. 

 
1.Solicitantul (se va completa cu datele de identificare ale titularului certif. de urbanism) _________________________________________, cu 

sediul/ domiciliul în _________________________________, str. ______________________________ nr.__,Bl. 

___, Sc.__,  Et___,Ap.__ judeţul/sectorul ____________________, CNP/CIF____________________, telefon/fax 

_____________, e-mail________________@_______________reprezentant legal (doar pentru firme) 

________________, având funcţia de ________________, platitor TVA: Da □ / Nu □ (in baza Certificatului de 

Inregistrare fiscala sau in baza Certificatului de Inregistrare in scopuri de TVA – ANAF anexat), 

 solicită informaţiile necesare în vederea obţinerii unui aviz  de: 

 traseu (lucrări edilitare) /  amplasament (construcţii)/  principiu (informare sau deviere reţea g.n.) ,  

pentru amplasamentul din : 

          Localitatea: _________________________________________ Sector / judeţ _______________, 

Str.____________________________________________, Nr. ________, Bl._____,Et.__, Sc. ___ 

Terenul / traseul studiat are o  suprafata de __________m² / lungime de ________m ,conform 

Certificatului de Urbanism nr.______din data ___________ sau Memoriului Tehnic (pentru avizul de traseu daca lungimea 

traseului studiat, nu este specificata/detaliata in certificatul de urbanism), Actului de spatiu/ Extrasului de carte funciara/ plan de 

amplasament si delimitare (pentru avizul de informare) sau________________________________________ (dupa caz) - se 

va consulta Ghidul de aplicare tarife avize 

2. Datele inscrise in factura vor fi : 

a) □ aceleaşi cu  ale  solicitantul avizului (punctul 1); 

b) □ alte date (în această situaţie, se vor completa obligatoriu datele de identificare fiscala de mai jos): 

Nume_________________________________,Localitate___________________,Str____________________, 

Nr.___,Jud./Sector_________________,CNP/CIF ___________________,tel/fax_______________________ 

 
În calitate de  titular /împuternicit al certificatului de urbanism, declar pe propria răspundere că: 
 
 am luat la cunoştinţă de consecinţele privind falsul în declaraţii prevăzute de art. 326 din Codul Penal; 

 am luat la cunoştinţă lista privind tarifele practicate de Operatorul de distribuţie Distrigaz Sud Reţele; 

 sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001; 

 in cazul in care se constata neconcordante intre suprafata/lungimea specificata in solicitare si cea rezultata din 

documentatia depusa, sunt de acord cu recalcularea taxei pentru achitarea diferentei rezultate. 

 

Data:                   Semnătura:                         

_____________                      ________________________  


