
             AVIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

 

CERERE 

pentru emiterea Avizului de intervenție in regim de urgență (pentru eliminare avarii), pe domeniul public 

al Municipiului Arad 

 

                   Societatea  ............................................................................. .reprezentată prin ………………...........…… 

domiciliat………………….strada……...................................................................…….nr ............................... 

având CI seria …………, nr…………, CNP………  …….........…….. prin prezenta solicit eliberarea Avizului de 

intervenție în regim de urgență (avarie) pe strada ……........……….........……………., pentru executarea lucrărilor de 

………….............................................................................................................…………………… 

Menționez ca solicit prezentul aviz pentru următoarele motive: 

……………………………………………………………………….......................................………………………… 

…………………………………………………………………………………….......................................…………… 

…………………………………………………………………………………….......................................…………… 

…………………………………………………………………………….......................................................……….. 

 

Zona afectată de 

desfacerea de pavaj 

Caracteristicile zonei 

afectate 

Suprafața pe care se 

intervine 

Carosabil   

Trotuar   

Spații verzi   

Nr. copaci afectați 

(necesar a fi tăiați) 

  

Total   

 

DATA ÎNCEPERII LUCRĂRILOR ............................................................................................................. 

DATA REFACERII PROVIZORII A CAROSABILULUI .............................................................................. 

DATA REFACERII PROVIZORII A TROTUARULUI .................................................................................. 

DATA REFACERII PROVIZORII A SPAȚIILOR VERZI ............................................................................. 

DATA TERMINĂRII LUCRĂRILOR DE ADUCERE A TERENULUI LA STAREA INIȚIALĂ 

.................................................................... 

DATA RECEPȚIONĂRII LUCRĂRILOR DE ADUCERE A TERENULUI LA STAREA INIȚIALĂ 

.................................................................... 

RESPONSABILUL LUCRĂRII (PUNCTUL DE LUCRU) .......................................................................... 

ADRESA ................................................................................................................................................. 

ACT DE IDENTITATE BI/CI..................SERIA ............ NR.  ......................... ELIBERAT DE POLIȚIA 

............................................................................................................... 

ANGAJAT AL ......................................................................................... 

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTAREA ................................ AUT NR ........................................... 

INSPECTOR DE ȘANTIER ............................................................ AUT NR .......................................... 

 

 

Refacerea zonei afectată de lucrări se va face astfel : 



- Carosabilul :pamânt /balast compactat /piatră / /beton/asfalt .............. 

- Trotuare : pamânt /balast compactat /piatră / dale /beton/asfalt .......... 

- Spaţii verzi : pamânt/iarbă/flori/copaci /pomi fructiferi/......................... 

 

NOTA : 

1. Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) raspunde de refacerea eventualelor reţele subterane 
pe care le deteriorează în timpul execuţiei. 

2. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se va realiza după cum urmează: 

*Carosabil cu strat de uzură din asfalt: 

- 10 cm beton asfaltic  

- 20 cm strat de beton C12/15 

- strat suport din balast 

* Trotuar cu strat de uzură din asfalt: 

- 4 cm beton asfaltic BA8 

- 15 cm strat de beton C12/15 

- strat suport din balast 

3. Spaţiile verzi se vor reface în întregime. 

 

4. Marcajele rutiere se vor reface in totalitatea lor. 

5. Bordurile afectate vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea 

unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate. 

 

ANEXEZ ÎN COPIE URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

 

 Plan de situaţie cu specificarea exactă a locului unde se intervine; 

 Plan de situaţie cu specificarea exactă a locului şi a modului de poziţionare a indicatoarelor de circulaţie, 

precum şi modalitatea de împrejmuire şi protecţie a zonei de lucru/a podeţelor de trecere; 

 Contractul de furnizare de servicii (in copie) cu administratorul  retelei aferent careia se solicita 

interventia pe bransament/racord;(daca administratorul retelei este altul decat furnizorul de 

utilitati). 

 Adresa/minuta de la furnizorul de servicii/utilitati care sa ateste existenta avariei si motivele 

imposibilitatii interventiei de catre acesta in vederea remedierii avariei; 

 Contract/comandă pentru refacerea strazilor, podurilor, pasajelor parcarilor, a trotuarelor/aleilor, a 

marcajelor şi a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeti de protectie, indicatoare de 

circulatie, etc.); 

 Contract/comanda/protocol de colaborare pentru refacere a spatiilor verzi; 

 BI/CI – Responsabil lucrare; 

 BI/CI -  Inspector de şantier; 

 Certificat unic de înregistrare (societate); 

 Dovada achitării taxei pentru verificare documente depuse in vederea obtinerii Avizului solicitat 

 

 

DATA : SEMNĂTURA /ŞTAMPILA: 
 

 

 

 

NOTA 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 UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției. 
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