Nr. Înregistrare............/Data...............................
CERERE
PRIVIND SOLICITAREA DE EMITERE
AVIZ TEHNIC TRASEU / P.U.D. / P.U.Z. / AMPLASAMENT / INFORMARE
Către R.A.D.E.T. BUCUREŞTI
1. Subscrisa .........................................................................................................................., sediu social în
Str. .......................................................................................................................................................... Cod
Unic de Înregistrare/Cod de Înregistrare Fiscala CUI/CIF ......................................................, reprezentată
prin...................................................................,
legitimat
cu
BI/CI
seria
...........,
nr.........................................,
eliberat
la
data
de
.........................................,
CNP
.............................................................., în calitate de ........................................................................,
telefon contact......................................................
2. Subsemnatul
.......................................................................................................................,
domiciliat
în................................................................................................................................................................,
legitimat cu BI/CI seria ..........., nr........................................., eliberat la data de .........................................,
CNP .............................................................., în calitate de beneficiar / împuternicit / delegat al
beneficiarului......................................................................,
telefon
contact
......................................................., e-mail ..........................................................
Vă rog să aprobaţi eliberarea avizului de:
DTAC traseu (lucrări edilitare) /
DTAC amplasament(construcţii) /
Principiu PUD, PUZ,
în scopul declarat pentru:

Denumire obiectiv
Titularul CERTIFICATULUI DE URBANISM cu nr. .................................., din data ..........................................
este
........................................................................................................................................................................
Pentru imobilul / terenul / şi / sau construcţii situat (e) în
Localiatea..........................................................., str. ......................................................................................,
nr............, bl. ................. sc. ................, et. ............., ap. .............., sector / judeţ ...........................................
ACTE ANEXATE
 Certificat de Urbanism (copie),
 Plan cadastral de încadrare în zonă, scara 1:2000 (2 exemplare),
 Plan cadastral anexă la Certificatul de Urbanism scara 1:500 (3 exemplare),
 Memoriu tehnic privind lucrarea (pentru avizele de traseu),
 Copie BI/CI titular şi dacă este cazul copie BI/CI reprezentant legat / delegat / împuternicit,
 Împuternicire / Procură / Delegaţie,
 Copie Cod Unic de Înregistrare,
 Act de proprietate / închiriere / concesionare / convenţie civilă (copie),
 Dovadă plată (Factura sau OP însotit (ă) de chitanţă) în copie,
 Dosar cu şină,
 Paginile numerotate.
Obs: - pentru avizul de amplasament se vor trasa pe planul scara 1: 500 limitele amplasamentului;
- pentru avizul de traseu se va figura pe planul scara 1:500 traseul reţelei edilitare.
În calitate de titular / împuternicit al Certificatului de Urbanism, declar pe propria răspundere că:
 Am luat la cunoştinţă de consecinţele privind falsul în declaraţii prevăzute de art. 326 din Codul Penal,
 Am luat la cunoştinţă lista privind tarifele practicate de către RADET Bucureşti,
 Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001,
Semnatura
Data:

Nume Prenume
Ştampila (în cazul persoanelor juridice)

(loc pentru completarea de catre RADET BUCUREŞTI)
Achitat cu ordin de plată/chitanţă nr......................................................, din data de ......................................

