
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *4320 10* Nr. _____________ / ______

C ă t r e,                                                                                             

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
NOTIFICARE

PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE A  REȚELEI DE COMUNICAȚII
ELECTRONICE 

LUCRĂRI DE MICĂ AMPLOARE/LUCRARI STANDARD

Subsemnatul(a)__________________________________________________________, 
CNP/CUI__________ ___________________ domiciliat(ă) în judeţul ______________ 
localitatea_________________ sector. _____ str. _____________________ nr. _______ bl. _____sc. _______
ap. ______ cod poştal _____telefon/fax______________mobil____________ ,

SOLICIT
eliberarea unei comunicari in vederea executarii lucrarilor de construire a rețelei de comunicații electronice (Lucrare de

mica amploare/lucrare standard)  conform Anexei 5/Anexei 6   din Legea nr.198 din 06/07/2022 actualizata 

 pentru  imobilul  înscris în cartea funciara nr. _____________________________ 

Anexez prezentei:

1. extras de carte funciară pentru informare însoţit de extrasul de plan cadastral eliberat de oficiul de 
cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este amplasat imobilul, cu maximum 30 de zile înainte de data 
întocmirii documentaţiei, pentru imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, sau
  2. plan parcelar/plan de încadrare în tarla/plan de încadrare în zonă vizat de oficiul de cadastru şi 
publicitate imobiliară în raza căruia se află imobilele, pentru imobilele care nu sunt înscrise în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară. Planul de încadrare în zonă se va elibera la cerere de către oficiul de cadastru şi 
publicitate imobiliară în raza căruia este amplasat imobilul;

Avize conform ANEXA 5:
□ actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

□ avizul de amplasament emis de operatorii rețelelor electrice, avizul de racordare pentru lucrările de racordare sau
branșare la rețeaua de energie electrică;        

□ acordul vecinilor, în cazul în care pentru edificarea construcției noi care reprezintă element de infrastructură 
fizică necesar susținerii rețelelor de comunicații electronice trebuie luate măsuri de intervenție pentru a asigura 
integritatea fizică a imobilelor care au cel puțin o latură comună cu imobilul pe care se edifică noua construcție; 

□ avizul Ministerului Culturii sau al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, în cazul lucrărilor care se 
execută la imobile clasate ca monument istoric, situate în zona de protecție a unui monument istoric ori în zone 
construite protejate, în situri arheologice sau în zone cu patrimoniu arheologic; 

□ avizul Ministerului Afacerilor Interne, în cazul lucrărilor care se execută pe raza municipiilor; 

□ avizul privind ocuparea temporară a domeniului public; 

□ avizele operatorilor de rețea cărora le aparține infrastructura fizică pe care se execută lucrările de construcții 
aferente rețelelor de comunicații electronice; 

□ avizul organelor Poliției de Frontieră Române, eliberat în baza art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările 
și completările ulterioare.               

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 *4 32 01 0*

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 Cluj-

Napoca 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.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/35785
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/186669
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/186669


PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *4320 10* Nr. _____________ / ______

Avize conform ANEXA 6:
□ actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului; 

□ avizul de amplasament emis de operatorii rețelelor electrice, avizul de racordare pentru 
lucrările de racordare sau branșare la rețeaua de energie electrică; 

□ acordul vecinilor, în cazul în care pentru edificarea construcției noi care reprezintă 
element de infrastructură fizică necesar susținerii rețelelor de comunicații electronice 
trebuie luate măsuri de intervenție pentru a asigura integritatea fizică a imobilelor care 
au cel puțin o latură comună cu imobilul pe care se edifică noua construcție; 

□ avizul Ministerului Culturii sau al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, în cazul 
lucrărilor care se execută la imobile clasate ca monument istoric, situate în zona de 
protecție a unui monument istoric ori în zone construite protejate, în situri arheologice 
sau în zone cu patrimoniu arheologic; 

□ avizul Ministerului Afacerilor Interne, în cazul lucrărilor care se execută pe raza 
municipiilor; 

□ avizul privind ocuparea temporară a domeniului public; 

□ avizele operatorilor de rețea cărora le aparține infrastructura fizică pe care se execută 
lucrările de construcții aferente rețelelor de comunicații electronice; 

□ avizul organelor Poliției de Frontieră Române, eliberat în baza art. 39 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

□ Notificarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde:
  a) descrierea pe scurt a lucrărilor care urmează să fie executate;
  b) adresa imobilelor/identificatorii imobilelor astfel cum rezultă din documentele de la alin. (2) 
asupra cărora urmează să fie executate lucrările de mică amploare;
  c) data la care urmează să înceapă execuţia lucrărilor de mică amploare şi data estimată pentru 
finalizarea acestora;
  d) dovada plăţii taxei pentru executarea lucrărilor de mică amploare (1% din devizul estimativ al 
lucrărilor) .

      □ 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

Data ________________ Semnătura _______________

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 *4 32 01 0*

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 Cluj-

Napoca 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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