
 

  
Localitatea    
Str._________________, nr. ______ Tel./fax. __________________ 
e-mail _________________________________ 
 

 

 

     C Ă T R E , 

 

PRIMĂRIA ARAD 

 

 

  

 Subsemnatul ______________________________, în calitate de reprezentant al 
___________________________, prin prezenta vă rugăm a elibera Certificatul de Agrement privind 
executarea de lucrări de construcţii tehnico-edilitare subterane şi aeriene pe domeniul public al municipiului 
Arad pentru societatea ___________________________________ , cu sediul în ___________, strada 
________________________, nr. __________, Bl. ______, Sc. ______, Ap. _________. 

 

 Am luat la cunoştinţă de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 

_________/___________ privind stabilirea modului de eliberare a Acordului și a Avizului de săpătură 

realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura 

căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor, 

etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi și a Autorizației de acces la drumul public.  

 La prezenta cerere se anexează următoarele: 

• copie după certificatul de înregistrare a societăţii comerciale; 

• copie după statutul societăţii, cu obiectul de activitate; 

• lista responsabililor cu execuţia, atestaţi ; 

• curiculum vitae (lista lucrărilor reprezentative executate); 

• lista utilajelor şi echipamentelor specifice; 

• dovada din care să rezulte că posedă staţie de preparare a mixturilor asfaltice sau staţie de 

betoane, sau contract de furnizare încheiat cu firme producătoare de mixturi asfaltice sau 

betoane cel puţin pentru un an; 

•  lista lucrărilor de refacere în carosabil executate până la data agrementării. 

 

 

 

Data:     Semnătura  

 

 

NOTĂ DE INFORMARE 

Completarea și semnarea prezentului formular reprezintă consimțământul dumneavoastră, în mod voluntar, pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal, furnizate pe această cale, în vederea soluționării cererii depuse.Vă facem cunoscut faptul că Primăria Municipiului Arad 

prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii 

atribuțiilor legale ale administrației publice locale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei justificat. Vă puteți exercita drepturile 

de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr.679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă 

la sediul instituției. 


