PRIMĂRIA
CLUJ-NAPOCA

*441002*

Nr. _____________ / ______

CERERE PENTRU EMITERE AVIZ REALIZARE DRUM
Către,
Serviciul Administrare Căi publice
SUBSEMNATUL/SUBSCRISA______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ADRESA/SEDIUL_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
TELEFON________________________________________________________________________________
Solicit acordarea avizului de principiu pentru efectuarea lucrarilor de
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
pe strada ________________________________________________nr._____________________
Documentele necesare pentru eliberarea avizului de principiu care se vor anexa prezentei cereri:
PENTRU REALIZARE DRUM
1.proiect de specialitate care va contine :
1.1 memoriu tehnic justificativ
1.2 plan de incadrare in zona
1.3 plan de situatie propus color pentru ceea ce se solicita a se aviza ce va cuprinde strada cotata cu
configuratia propusa/preluata din studiile aprobate, legenda cu limita de proprietate, etc.-2 exemplare la scara
1:200,1:500
1.4 profil logitudinal si transversal
1.5 solutia de evacuare a apelor pluviale, care va fi detaliata atat in memoriul justificativ cat si pe planse
2.certificat de urbanism
Nota :
*La intocmirea documentatiei se va repecta legislatia in vigoare inclusiv prevederile NP 051-2012 „Normativ
privind adaptarea clădirilor civile si spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap”,
actualizat.
Cluj Napoca
Data_________
www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3

SEMNATURA

*441002*

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.

PRIMĂRIA
CLUJ-NAPOCA

*441002*

Nr. _____________ / ______

□ 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
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