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REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI 
ÎN INSOLVENŢĂ • IN INSOLVENCY • EN PROCEDURE COLLECTIVE 

 
Adresa: Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, Bucureşti, Cod 030254 

Telefon: 0372.148.000 (centrala), Fax: 021 312.30.18; Sesizări avarii ş i calitate agent termic: 031.9442 (tarif normal) 
Informaţii generale: TELVERDE 0800.820.002 (apel gratuit); Informaţii generale, înscrieri audienţe: 0372.148.022; 021.314.57.69 (tarif normal) 
Nr. R.C. J40/195/1991; Cod fiscal RO361218; Cont RO87 RNCB 0074 0064 2303 0001; RO55 RNCB 0074 0064 2303 0092 – BCR – Filiala Sector 3 

E-mail: relatii@radet.ro, registratura@radet.ro, www.radet.ro 

CERERE 
DE EMITERE AVIZ TEHNIC  

TRASEU/ PUG/ P.U.Z. / P.U.D. / AMPLASAMENT / INFORMARE /AVIZ DE PRINCIPIU 
  Nr. Înregistrare .................... / Data ...............................                     

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 / delegat al beneficiarului 
................................................................,telefon contact .........................................., e-mail .............................................  
 
Vă rog să aprobaţi eliberarea avizului de:    
     DTAC traseu (lucrări edilitare)          DTAC amplasament(construcţii)       PUG/PUZ/PUD/INFORMARE/DE PRINCIPIU     
 
în scopul declarat pentru:  
Denumire obiectiv: 
 
Titularul CERTIFICATULUI DE URBANISM cu nr. ..............................................., din data 
...........................este…………………………………………………………………………………………………………  
 Pentru imobilul / terenul / şi / sau construcţii situat (e) în Localitatea .............................................................................., 
str. ................................................................, nr. ........, bl. .........,sc. ....., et. ..., ap. ...., sector/judeţ …..............  
 
ACTE ANEXATE  

 Certificat de Urbanism (copie), 
 Plan de situaţie anexă la Certificatul de Urbanism scara, scara 1:2000 (1 exemplar), 
 Plan de situaţie anexă la Certificatul de Urbanism scara 1:500 (3 exemplare), 
 Memoriu tehnic (pentru avizele de traseu),   
 Copie BI / CI titular/ beneficiar, 
 Copie BI / CI reprezentant persoană fizică , 
 Copie Cod Unic de Înregistrare, 
 Act de proprietate / închiriere / concesionare / convenţie civilă (copie) etc., 
 Procură / Delegaţie pentru persoane juridice (se va prezenta la eliberarea avizului); 
 Dovada plata (chitanta in copie sau după caz OP) ; 
 Dosar cu şină, 
 File numerotate. 

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.   
 
 Doresc ca factura fiscală să se emita pe numele Dl./Dna./S.C./ .......................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Data:          Semnătura 
    Nume Prenume Ştampila 
 (în cazul persoanelor juridice) 
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