
Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. _______/________   
 
 
  
Localitatea    
Str._________________, nr. ______ Tel./fax. __________________ 
e-mail _________________________________ 
 
 

CĂTRE 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
 
 

Subsemnatul(a)……………………………………………………………..………….............. 
domiciliat in………...........…………………….strada…………………………….....…………. 
Nr……..bl……....sc……….ap…….….telefon…………………………....……………. 

Reprezentant legal al SC  ........................................................................................... cu sediul in 
……………...………...strada……………..……………Nr……..bl…..sc….ap….…. 

telefon…………………….. 
 

 Prin  prezenta  vă  rog să-mi eliberaţi Acord privind racordul la rețelele tehnico-edilitare pentru 
construcții existente în vederea executiei lucrarii: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………................................................................................................................................................. 

Strada………………………………….nr. ……………………………………………………. 
 

Anexez cererii următoarele documente: 

- Cerere pentru lucrarile de bransamente si racorduri al constructii deja existente, 

- Act de proprietate pentru constructiile deja existente pentru care se solicita constructia de 
bransamente/racorduri 

- Plan de situaţie cu identificarea traseelor reţelelor tehnico-edilitare pe domeniul public pentru care se 
solicită acordul, in conformitate cu avizele obtinute de la detinatorii de retele din zona/identificarea 
constructiei existente asupra careia se intervine (din care sa reiese exact zona afectata de lucrari: 
carosabil, trotuar/alee, parcare, terenuri de sport, etc., spatiu verde) scară 1:200, însușit de un 
proiectant pe domeniul de specialitate, conform Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare – 2 exemplare; 

- Avizele emise de distribuitorii/furnizorii/beneficiarii retelelor de utilitati publice (apa, canalizare, gaze 
naturale, energie electrica, telefonie, termoficare, retele de comunicatii, etc) care au retele in zona unde 
se propune executia lucrarii; 

- Plan de încadrare în zonă; 

- Fotografii cu situația inițială care să cuprindă toate detaliile privind spațiul verde existent înainte de 

solicitarea acordului; 

- BI/CI al beneficiarului lucrarii de bransamente si racorduri sau al reprezentantului acestuia; 

- Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică); 

- Memoriu tehnic cu prezentarea detaliata a modului de executie a lucrarilor (sant deschis sau 

subtraversare) in cazul retelelor si a zonelor afectate (carosabil cale rutiera, pod, trotuar/alee, 
parcare, pista de biciclete, etc., teren de sport, spatiu verde) , însușit de un proiectant pe 

domeniul de specialitate, conform Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare - 2 exemplare; 

- In cazul in care executarea lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare impune realizarea unor 
interventii la constructii (poduri, pasaje, pasarele, alte lucrari  de arta ) existente (implicit 
desfacerea unor parti din acestea), solicitantul va depune, aferent cererii, expertiza tehnica 
aferenta constructiei asupra careia se propune interventia; 

- Dovada achitării taxei speciale aferente verificarii documentatiei depuse in vederea obtinerii Acordului 

la construcții existente solicitat, conform cererii (in cazul solicitarii de lucrari de bransamente si racorduri 

la constructiile deja existente), în vederea autorizării lucrărilor pe reţelele tehnico-edilitare; 

 

 



 

 

 

 

- Certificatul de agrement de executie lucrari de refacere drumuri, emis de UAT Arad- in termen de 
valabilitate (copie) sau contract de executie lucrari cu o societate detinatoare de Certificat de agrement 
de executie lucrari de refacere drumuri (copie); 

- Documentatie tehnica care sa trateze refacerea domeniului public afectat de executarea lucrarilor de 
baza, conform prevederilor legale în vigoare (copie); 

- Contractul de racordare la Sistemul de Distributie dintre distribuitorul/furnizorul utilitatii publice si 

operatorul economic (copie) 

- Avizul tehnic de racordare la sistemul de distributie/furnizare, emis de distribuitorul/furnizorul utilitatii 
publice impreuna cu documentatia care a stat la baza emiterii acestuia (copie); 

- Contract transport deseuri din construcții rezultate in urma executiei lucrarilor încheiat cu operatori care 
efectuează reciclarea acestora (copie) 

- Schita de semnalizare rutiera intocmita in conformitate cu prevederile OUG 195/2005, Ordinul MAI nr. 
1112/2000 si MTCT nr. 411/2000, privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor 
de circulatie, in vederea executarii de lucrari in zona drumului public, vizata de Biroul Politiei Rutiere; 

- Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca a verificat cu toti distribuitorii/furnizorii/beneficiarii 
retelelor de utilitati publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica, telefonie, termoficare, 
retele de comunicatii, etc) existenta retelelor in zona unde se propune executia lucrarii si a facut toate 

demersurile in vederea obtinerii avizelor de la acestia, in caz contrar isi asuma intrega raspundere 
pentru eventualele avarii, prejudicii, daune de orice natura solicitata de distribuitorii/furnizorii/beneficiarii 
retelelor de utilitati publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica, telefonie, termoficare, 

retele de comunicatii, etc) care au retele in zona unde se vor executa lucrarile. 
 

 

 

Arad   Semnătura  

Data : 


