PRIMĂRIA
CLUJ-NAPOCA

*447001*

Nr. _____________ / ______

FIȘA CERERE
pentru solicitarea executării de lucrări de racorduri, branșamente, extindere, modernizare, înlocuire rețele
edilitare pe raza municipiul Cluj-Napoca
1.Unitatea beneficiară______________________________________________________________
2.Unitatea constructoare:
a.Pentru lucrări de instalații_________________________________________
b.Pentru refacerea sistemului rutier___________________________________
c.Pentru refacerea zonelor verzi______________________________________
3.Sistemul rutier inițial(înainte de spargere)
4.Obiectul lucrării de bază_______________________________________________
5.Zona de execuție:_____________________________________________________
a.În carosabil-traversal,în dreptul imobilelor____________________________
-longitudinal,pe partea_________________, adâncimea______
-lungimea_______lățimea_________suprafața afectată_________
b.În trotuar -transversal,în dreptul imobilelor__________________________
-longitudinal,pe partea_________________, adâncimea______
-lungimea_______lățimea_________suprafața afectată_________
c.În zona verde: lungimea_______lățimea_________suprafața afectată_________
6.Perioada propusă pentru executarea lucrărilor de:
a.Instalații:______________________________________________________
b.Refaceri:______________________________________________________
7.Responsabil de lucrare(în ceea ce privește încadrarea în termene, calitate, respectarea metodologiei tehnice,
asigurarea semnalizării rutiere, a condițiilor din Autorizația de spargere, etc.)
a.Din partea beneficiarului_________________tel.______________________
b.Din partea executantului lucrărilor de instalații____________tel.__________
c.Din partea celui ce reface sistemul rutier_________________tel.__________
d.Din partea celui ce reface zona verde____________________tel.__________
8. Locația în care se efectuează spargerea: Strada______________________________
9.Alte date referitoare la lucrare___________________________________________
www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3

*447001*

Timp estimativ de completare: 15 minute
Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului ClujNapoca garantează securitatea procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Responsabilul Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu
protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro.
În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana
vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.

PRIMĂRIA
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□ Prin prezenta solicit comunicarea răspunsului pe următoarea adresă de e-mail:
______________________________________________________________
□ Mă oblig să comunic instituției orice modificare intervine în legătură cu această adresă de e-mail
□ Îmi exprim consimțământul ca Primăria Municipiului Cluj-Napoca să comunice orice informații, date
personale, clarificări și completări pe adresa de e-mail indicată mai sus
□ Am luat la cunoștință faptul că în cazul nefuncționării serverului de e-mail comunicat sau în cazul
adresei greșite de e-mail, Municipiul Cluj-Napoca nu poate fi tras la răspundere pentru acest lucru
BENEFICIAR

EXECUTANT INSTALAȚII

EXECUTANT REFACERE

Numele__________
Prenumele________

Numele__________
Prenumele________

Numele______________
Prenumele____________

LS

LS

LS

NOTA:Fișa cerere se depune pentru fiecare STRADĂ în parte, se completează integral și face parte din
documentația necesară eliberării unei Autorizații de spargere, alături de următoarele documente:
Nr.
crt

Documente

1

Fișa cerere completată

2

Autorizație de construire pentru lucrarea solicitată - copie

3

Plan de situație vizat spre neschimbare (din Autorizația de construire) – copie color

4

Avizul Serviciului Rețele edilitare și Transport - copie

5

Aviz Poliția rutieră (partea scrisă și planul de semnalizare avizat)

6

Proces verbal predare amplasament

7

Contract de refacere a zonelor afectate de lucrări

8

Contract de salubrizare stradală, excepție străzile nemodernizate

9

Proiect de refacere infrastructură drum (în cazul lucrărilor de extindere, modernizare, înlocuire
rețele edilitare), care va avea viza de verificator de proiecte de drum

10

Contract de servicii pentru diriginte de drum(în cazul lucrărilor de extindere, modernizare,
înlocuire rețele edilitare)

11

Contract de aplicare marcaje pentru refacerea acestora la starea inițială: cu vopsea, sau cu
bicomponent, pentru marcaje longitudinale, transversale, diverse inclusiv pentru parcări,
parcări pentru persoane cu dizabilități, piste biciclete, covoare roșii etc. după caz
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