PRIMĂRIA
CLUJ-NAPOCA

*455001*

Nr. _____________ / ______

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
DIRECŢIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ŞI EVIDENŢA PROPRIETĂŢII
BIROUL EVIDENŢĂ STRĂZI
CERERE
privind obţinerea avizului pentru executarea de lucrări (reţele edilitare de gaz, apă-canal, electrice,
branşamente, racorduri, etc) pe imobile (teren, cu sau fără clădiri) aparţinând domeniului public sau privat al
unităţii administrativ-teritoriale Cluj-Napoca,
Subsemnatul/Subscrisa.....................................................................................................având
domiciliul/sediu în ...................................... str. ..................................................... nr. ........, bl. ............,
ap. .........., jud. ............................... , prin prezenta, solicit Primăriei mun. Cluj-Napoca eliberarea unui aviz cu
privire la imobilele aparţinând domeniului public sau privat al unității administrativ-teritoriale Cluj-Napoca, în
vederea
executării
lucrărilor
de ......................................................................................................................................................... la imobilul
situat în municipiul Cluj-Napoca, str. ........................................................ nr. ..................., înscris în C.F.
nr. .................................., identificat cu nr. topografic/cadastral ..........................................................
–
–
–
–
–
–
–

Anexez prezentei :
copie certificat de urbanism valabil;
extrase de carte funciară 1)
memoriu tehnic privind lucrările ce urmează a se executa aferent proiectului, în care să fie menţionat
dacă lucrările se execută în ampriza străzii sau dacă lucrările exced ampriza existentă;
plan de situaţie 2)
plan de situaţie pentru verificarea situaţiei revendicărilor 3)
plan de situaţie pentru verificarea regimului proprietăţii 4)
CD cu amplasamentul lucrărilor propuse pentru execuție (format .dwg, .dxf sau shapefile arhivat
în .zip/.rar) în sistem Stereo 70
Numerele topografice/cadastrale pentru care solicit avizul privind executarea lucrărilor sunt:
....................................................................................................................................................

Solicit
ca
răspunsul
să-l
primesc
pe
adresa
(nume
prenume)..................................................................................localitatea.........................................,
str.................................................nr.............,ap..........,jud...........................,telefon ..............................
Data,

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

Semnătura,

*455001*

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.

şi

PRIMĂRIA
CLUJ-NAPOCA

*455001*

Nr. _____________ / ______

PRECIZĂRI
privind completarea formularului
” Cerere privind obţinerea avizului pentru executarea de lucrări
pe imobile aparţinând domeniului public sau privat
al unităţii administrativ-teritoriale Cluj-Napoca”
1) Extrase de carte funciară, (copii actualizate – nu mai vechi de 90 de zile) pentru imobilele aflate în
patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca şi care sunt afectate de lucrările pentru care se solicită avizul.
2) Plan de situaţie aferent proiectului cu menţiunea că lucrările se vor executa in ampriza existenta a strazii
sau vor excede ampriza existenta a strazii, cat si figurarea amprizei strazii pe plan.
3) Planul de situaţie pentru verificarea situaţiei revendicărilor vizat de către o persoană fizică sau juridică
autorizată de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (A.N.C.P.I.) sau de către
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) să realizeze și să verifice lucrări de specialitate
în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei, trebuie să conţină:
➢ planul de carte funciară – ediţia 1941 georeferenţiat
➢ traseul reţelelor edilitare de gaz, apă-canal, electrice, branşamente, racorduri, etc.
➢ legenda
4) Planul de situaţie pentru verificarea regimului proprietăţii vizat de către o persoană fizică sau
juridică autorizată de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (A.N.C.P.I.) sau de
către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) să realizeze şi să verifice lucrări de
specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei, trebuie să conţină:
➢ planul de carte funciară – ediţia 1941 georeferenţiat
➢ identificarea în regim de carte funciară a imobilelor aflate în proprietatea Municipiului ClujNapoca afectate de lurările pentru care se solictă avizul:
* în situaţia în care imobilele identificate au suferit dezmembrări evidenţiate în cărţile funciare
se vor depune planurile (conforme cu originalul) de la Biroul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară (B.C.P.I.) Cluj-Napoca în baza cărora s-au făcut dezmembrările respective. În lipsa
acestor planuri se vor depune adresele eliberate de B.C.P.I. Cluj-Napoca care să ateste lipsa
planurilor;
** în situația în care imobilele identificate au suferit dezmembrări evidenţiate în cărţile
funciare, planurile de la B.C.P.I. Cluj-Napoca în baza cărora s-au făcut dezmembrările
respective se vor georeferenţia şi se vor suprapune peste planul suport de carte funciară astfel
încât planul să fie în concordanţă cu situaţia din cartea funciară
➢ traseul reţelelor edilitare de gaz, apă-canal, electrice, branşamente, racorduri, etc.
➢ conturul tuturor imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, cât şi cele
din baza de date cu nr. cadastrale vechi
➢ legenda
➢ menţiune că lucrările se vor executa în ampriza străzii şi reprezentarea acesteia pe plan
www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3

*455001*

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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OBS: În situaţia în care imobilele aflate în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca care au contur cadastral şi
sunt înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, pe planul de situaţie pentru verificarea
regimului proprietăţii nu mai este necesară georeferenţierea planului de carte funciară – ediţia 1941, iar planul
de situaţie pentru verificarea situaţiei revendicărilor nu se va întocmi.
Notă: Planurile trebuie să fie lizibile, nu trebuie să fie la o anumită scară şi se depun în 2 exemplare.
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