
 

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.  

 
 

Către,  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD  

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF  

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ŞI PROTEJARE MONUMENTE  

  

CERERE  

pentru emitere  

aviz tehnic Arhitect – Şef şi promovare spre aprobare documentatie de 

urbanism   

Subsemnatul ___________________________________ în calitate 

de/reprezentant al  

__________________________________CUI______________________________  

cu sediul /domiciliul în judeţul________________________ 

municipiul/oraşul/comuna________________________________ 

satul___________________ cod poştal_________ 

str.___________________________________nr._______ 

bl.__________sc._______et._______ap.______telefon/fax_____________email

__________  

  Solicit:  analizarea documentaţiei în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului   

                          emitere aviz tehnic Arhitect-Şef                    

promovare în vederea emiterii H.C.L.M.Arad   pentru  

documentatia de urbanism:  

___________________________________________________  

 pentru imobilul/teren situat în 

judeţul______________municipiul/oraş/comuna_____________________________ 

_______________________________________satul_________________________ 

sectorul______ cod poştal_______ str.____________________________________ 

nr.____bl.____sc.____et._____ap.____ sau identificat prin____________________ 

___________________________________________________________________ 

Anexez:  

-documentaţia de urbanism întocmită în conformitate cu conţinutul cadru aprobat, semnată şi 

cu ştampila R.U.R., în 3 exemplare identice (un exemplar original și două copii ) pe suport de 

hârtie şi 1 exemplar în format electronic  pe suport CD, (care va cuprinde  întreaga 

documentație : piese scrise, piese desenate -în format doc, pdf, dwg, şi  CU, extrase CF, avize, 

acorduri, etc, -în format pdf.)  

- dovada achitării taxei RUR  

                                    PMA – A5 – 09

       

  Data__________________                                                      Semnătura  

                                                                                                  ___________________                                                                                                  

L.S.   
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