
Cerere pentru emitere aviz de amplasament 
 

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ/AGENT ECONOMIC 

 

P.F.A/ S.C. ……………………………………. …………cu sediul în………………….., str. 

……………………………., nr. ……., bl…………, sc……………….., ap………….. 

Nr.ordine registru commercial J/…………………, CUI………………………,  

CIF…………………., cod postal………………….., județul……………………………, 
Telefon…………………………., reprezentată prin………………………………………… 
 
PERSOANĂ FIZICĂ 

 

Subsemnatul/a………………………………………, domiciliat/ă în 
loc………………………………, str……………………………………. Nr………….., 
Bl…………………, sc………………., ap……………………., județul…………………. 
 
Solicit eliberarea unui aviz de amplasament pentru:………………………………… 
 
Obiectivul/rețelele edilitare……………………………………………………………………… situat 
în…………………………………., str…………………………………………….., nr…………………….. 
Anexez în copie: 

• Copie certificate de înregistrare 

• Plan de încadrare în zonă ( 2 exemplare) 

• Plan de situație la scară (1 :500 sau 1 :1000) 2 exemplare, cu amplasamentul obiectivului - din 
care sa rezulte clar coordonatele viitoarei constructii in plan orizontal si vertical fata de 
punctele de reper fixe - , vizat spre neschimbare de către organele competente potrivit legii; 

• Certificat de urbanism nr…………………………………… 

• Copie carte de identitate (în cazul persoanei fizice) 

• Copie act de proprietate (în cazul persoanei fizice) 
 

Pentru obiectivele (terenurile ) care au avut ca prima faza PUZ sau PUD , se vor 
anexa si : 

-HCJ (HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN) sau ACORDUL UNIC faza 

PUZ/PUD 

-Plan reglementat – faza PUZ/PUZ 

-Avizul de amplasament imi este necesar pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie. 

 

Data                               Semnătura 
 
 
 

Informare privind prelucrarea datelor cu curacter personal 
Conform legislației Europene și naționale privind protecția datelor cu caracter personal, am fost informat(ă) că: 

• Operatorul Gospodărie Comunală SA. Colectează și prelucrează datele cu caracter 
personal din prezentul document în scopul încheierii raportului contractual de prestări servicii și că 
datele mele personale sunt securizate și păstrate până la expirarea obligațiilor conctractuale și a 
termenelor legale de arhivare. 

• Beneficiez de dreptul de informare, acces, de modificare, de limitare a prelucrării datelor, 
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale sau automatizate de prelucrare și le pot exercita 
prin solicitarea scrisă datată și semnată la adresa de e-mail: gdpr@apacov.ro. 

Datele mele cu caracter personal nu vor putea fi transferate către alte entități private fără acordul meu scris. 

 
 

mailto:gdpr@apacov.ro

