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Stimate solicitant,  

În urma înregistrării solicitării dumneavoastră de emitere a unui aviz, vor fi parcurse următoarele etape: 
 

 
 
 

ETAPA 1 Pregătire documente 

Actele anexate cererii pentru eliberare aviz sunt următoarele: 

- Certificatul de Urbanism (copie); 

- Memoriul tehnic privind lucrarea de construire avută în vedere; 

- Plan încadrare în zonă, scara 1:25000 sau scara 1:10000 (un exemplar ); 

- Plan de situație, scara 1:500, care să cuprindă amplasarea construcțiilor în perimetrul propus, precum și drumurile de acces 
aferente(doua exemplare); 

- Alte acte: copie CI/copie Certificat înregistrare fiscală, procură/împuternicire, act de proprietate/închiriere/concesionare teren/extras 
carte funciară, copie dovadă plată. 

 

ETAPA 2  Efectuare plată   
Tariful perceput de societatea noastră (in functie de suprafata de teren studiata sau de lungimea traseului analizat ) se va achita in baza Notei  de plată ( anexată acestui 
document). 
La efectuarea plății menționați  numărul notei de plată( 8xxxxxx), numărul cererii și numele ( le regăsiți în nota de plată). 
 

 

 

 

 

ETAPA 3 Depunere documente 

În această etapă veți depune documentația la Recepția Fizică însoțită de cererea tip completată și de dovada plații. Nu uitați să indicați în 
cerere modalitatea de primire a avizului: direct din Recepția Fizică sau transmis la adresa de corespondență , prin curier . 

 

ETAPA 4  Analiză documentație- trasare și emitere AVIZ 

Documentație completă: se trasează planurile, se emite factura și se elaborează avizul. Avizarea se concretizează printr-un document  ( aviz favorabil 
sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate. 

Documentație incompletă: vă vom transmite o solicitare scrisă de completare a documentației. 

 

ETAPA 5 Completare documentație ( doar pentru documentație incompletă) 

Pentru eliberarea avizului este necesar sa transmiteți către societatea noastră documentele solicitate . 

În cazul în care renunțați la completarea documentației și implicit la eliberarea avizului puteți solicita în scris returnarea tarifului indicând 
modalitatea de primire a banilor ( prin mandat poștal /cont bancar și titular cont). 

 

ETAPA 6  Ridicare aviz 

Termenul de emitere a avizului este de 15 zile lucratoare. În momentul ridicării avizului veți primi și factura aferentă  plății deja efectuate. 
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Alte informații utile 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Dacă doriți să vă informați asupra stadiului avizului, consilierii noștri vă stau la 

dispoziție: 

                      - Online, pe site-ul www.distrigazsud-retele.ro 
                      - Telefonic, la numărul 021/9376*, de luni până vineri în intervalul 8.30-   

                      20.00 ( *număr de telefon taxabil cu tariful stabilit de operatorii de telefonie) 

 

 

 Termenul de valabilitate al avizului este de 12 luni de la data eliberării acestuia.   

 În situația în care în acest interval de timp nu ați  obținut autorizația de construire, avizul își pierde 

valabilitatea și nu poate fi prelungit.  

 În situația în care ați obținut autorizația de construire în termenul de valabilitate al avizului, 

valabilitatea avizului operatorilor din sectorul petrol și gaze naturale se prelungește automat pe 

durata valabilității autorizației de construire, inclusiv în cazul prelungirii valabilității acesteia, cu 

condiția realizării construcției în conformitate cu documentația inițială. 

 Procedura de emitere a avizelor  respectă prevederile Ordinului 47/2003 și se aplică în cazul 

autorizării executării lucrărilor de construcții în zona de protecție și siguranță a sistemului de 

distribuție gaze naturale sau în cazul în care clientul solicită informații asupra traseului rețelelor de 

gaze naturale existente în zona de interes.   

 

http://www.distrigazsud-retele.ro/

