
CERERE  
PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE EXECUŢIE A 

LUCRĂRILOR AFERENTE REŢELELOR TEHNICO-
EDILITARE REALIZATE PE DOMENIUL PUBLIC AL 

MUNICIPIULUI BUZAU 
 
 
Societatea Comerciala……………………………………… înmatriculată la O.R.C. 
sub nr…………............. având CUI ………………….., cu sediul 
în…………………………….., strada …………………………………., nr……….., 
bl………………..,sc…………………….,ap…………………..,tel………………………
….  , reprezentată prin dl/dna………………………………………………….., 
domiciliată în …………………………, strada……………………………., 
nr………….., bl…….., sc……., ap………………, telefon…………………………., 
legitimându-se cu CI seria……………, nr………….., CNP………………………..,  
prin prezenta solicit Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-
edilitare realizate pe domeniul public al municipiului Buzău, pe 
strada…………………………, pentru executarea lucrărilor de 
…………………………………….., conform Autorizației de Construire 
nr…………………………………./ Acordul Administratorului drumului nr…………. 
 Lucrarea va fi executată de ………………………………………………………… 
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pe care 

se 
intervine 
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afectate 
la starea 
inițială) 

Data 
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de 
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Carosabil       
Trotuar       
Alei 
Pietonale 

      

Parcare        
Spații 
verzi 

      

Nr. copaci 
necesari a 
fi tăiați: 

      

Total       
 
 
RESPONSABILUL LUCRĂRII (punctului lucru): 
…………………………………………………………….Adresa……………………………, act de 
identitate BI/CI………, seria nr…………….., eliberat de Poliția…………………………, angajat 
al……………………………………………………. 
Responsabilul tehnic cu executarea lucărilor………………………….. Aut. Nr……………… 
Inspector de șantier ……………………………………………………… Aut. Nr……………… 



 
 
Refacerea zonei afectată de lucrări se va face astfel : 
 

- Carosabilul :pamânt /balast compactat /piatră / /beton/asfalt .............. 
 

- Trotuare : pamânt /balast compactat /piatră / dale /beton/asfalt ..........  
- Spaţii verzi : pamânt/iarbă/flori/copaci /pomi fructiferi/......................... 

 
 
NOTA :  

1. Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) raspunde de refacerea eventualelor reţele 
subterane pe care le deteriorează în timpul execuţiei.  
2. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se va realiza după cum urmează: 

*Carosabil cu strat de uzură din asfalt:  
- 10 cm beton asfaltic BA16  
- 20 cm strat de beton C12/15  
- strat suport din balast  
* Trotuar cu strat de uzură din asfalt:  
- 4 cm beton asfaltic BA8  
- 15 cm strat de beton C12/15  
- strat suport din balast 

 
3. Spaţiile verzi se vor reface în întregime.  
4. Marcajele rutiere se vor reface in totalitatea lor.  
5.  Bordurile afectate vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau 
montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate. 

 
ANEXEZ ÎN COPIE URMĂTOARELE DOCUMENTE: 
 

Autorizaţie de Construire Nr................din...........................  
Certificat de Urbanism nr.................din...............................  
Plan de situatie sc:1: 500; vizat pentru neschimbare conform Autorizaţiei de construire ;  
PLAN DE SITUAŢIE ( cu specificarea exactă a locului şi a modului de poziţionare a 
indicatoarelor de circulaţie , precum şi modalitatea de împrejmuire şi protecţie a zonei de lucru 
/ a podeţelor de trecere, dacă este cazul); 
Profilul transversal şi longitudinal;  
Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt şi a 
marcajelor, daca este cazul;  
BI/CI – Beneficiar al Autorizaţiei de construire/ Acordul Administratorului drumului  
BI/CI – Responsabil lucrare;  
BI/CI - Inspector de santier; 
Certificat unic de înregistrare (societate);  
Dovada achitării taxei pentru emiterea Aviz, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Buzău privind taxele locale, în vigoare la data solicitării avizului. 
 
Nota: in cazul executiei bransamentelor/racordurilor a caror executie, nu necesita autorizatie de 
constructie, nu se vor atasa documentele: 
Autorizaţie de Construire Nr................din...........................  
Certificat de Urbanism nr.................din............................... 
 
 
 
 

DATA :                                                     SEMNĂTURA /ŞTAMPILA: 


