PRIMĂRIA
CLUJ-NAPOCA

*441001*

Nr. _____________ / ______

CERERE
PENTRU EMITEREA ACORDULUI /AUTORIZAȚIEI ADMINISTRATORULUI DRUMULUI,
CONFORM PREVEDERILOR ART. 11 DIN LEGEA 50/1991 PENTRU LUCRĂRI DE BRANȘAMENTE
CARE SE EXECUTĂ PE DOMENIUL PUBLIC LA INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ
EXISTENTĂ ÎN ZONĂ
Către,
Serviciul Administrare Căi publice
SUBSEMNATUL/SUBSCRISA______________________________________________________________
ADRESA/SEDIUL_________________________________________________________________________
TELEFON________________________________________________________________________________
Solicit acordarea acordului/autorizației administratorului drumului pentru efectuarea lucrărilor de
branșamente______________________________________________________________________________
pe strada _________________________________________________nr._____________________
Documentele necesare pentru eliberarea acordului/autorizației administratorului drumului pentru efectuarea
lucrărilor de branșamente, racorduri aferente rețelelor edilitare care se vor anexa prezentei cereri:
-Proiectul de specialitate avizat de deținătorul rețelei care a emis avizul tehnic de racordare****
-Proiect tehnic de refacere a drumului*
-Proiectul tehnic de refacere drum va conține obligatoriu plan de situație propus color- 2 ex cu materializarea
suprafeței de refacere a zonei afectate de lucrări suprapusă peste branșamentul solicitat ;
-Conturul suprafeței de refacere a străzilor modernizate va depăși cu 0,5m.l. pe întreg perimetrul zonei afectate
de lucrări**.
-Refacerea straturilor de asfalt la carosabil se va realiza pe întreaga lățime a benzii afectate de săpături***
-Refacerea trotuarului afectat se va realiza integral (din bordură în bordură)
-dacă amplasamentul este situat în interiorul zonei protejate se va obține și se va prezenta avizul Ministerului
Culturii, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniul Cultural Cluj
Notă :
* Proiectele vor fi întocmite de proiectanți de specialitate și vor fi verificate în conformitate cu ordinul
77/1991 MLPAT
**Pentru străzile nemodernizate suprafața de refacere va fi cel puțin egală cu suprafața afectată de lucrări
***Pentru lucrările efectuate doar pe spațiile verzi în locul proiectului de refacere se va prezenta un memoriu
tehnic și un plan de situație pe care se va materializa zona afectată cu identificarea branșamentului propus și
fotografii relevante privind zona afectată. Zona afectată va fi adusă la stadiul inițial.
**** Pentru branșamentele electrice, lucrările derulate doar în baza ATR, proiectul de specialitate va conține
un plan de situație, întocmit și asumat de către firma autorizată ANRE care execută lucrarea, drept anexă la
avizul tehnic de racordare, nefiind necesar în acest caz obținerea avizului Electrica
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Timp estimativ de completare: 10 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.
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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

Cluj Napoca
Data_________

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3

SEMNĂTURA
LS

*441001*

Timp estimativ de completare: 10 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
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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.

