CERERE-COMANDA PENTRU OBŢINEREA AVIZULUI TEHNIC DE
BRANŞARE/RACORDARE LA REŢELELE DE APĂ/CANAL
TIPUL SERVICIILOR SOLICITATE
DE BRANŞAMENT APA

DE RACORD CANAL

DE EXTINDERE REŢEA APĂ

DE EXTINDERE REŢEA CANAL

INFORMAŢII PRIVIND CLIENTUL
Subsemnatul/Denumire…………………………………………………………….domiciliat/sediul
în…..............................................,strada…………………………………………………………,
nr………,
bl………….., sc…….., ap………, telefon……………………, reprezentant al societăţii/asociaţiei de
proprietari cu sediul în strada………….…………………………………………, nr. ……………,bl…......,
sc………., ap……, solicit realizarea unui branşament de apă şi/sau racord canalizare pentru imobilul situat în
strada……………………………………, nr………………
Domeniul de activitate………………………………………………..................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon……………………………Fax……………………………………
Reprezentant: Nume………………………………………….Funcţia………………………………...
Anexez la prezenta cerere următoarele documente (în copie):
Persoane Fizice
Agenţi economici
dovadă achitare contravaloare aviz/avize
Autorizaţia de construire a obiectivului sau certificat de urbanism al obiectivului;
Plan de situaţie scara 1:500 - anexă la autorizaţia de construire sau la certificatul de urbanism, cu viza
cadastrală şi ridicarea topo inclusiv inventarul de coordonate sistem de proiectie stereografica 1970;
Plan de încadrare în zonă scara 1:5000; - anexă la autorizaţia de construire sau la certificatul de urbanism;
Titlu de proprietate – acte doveditoare privind proprietatea imobilului şi terenului aferent imobilului: contract
de vanzare –cumparare, documente privind mostenirea,altele similare;
Copie act de identitate BI/CI
Certificat nomenclator stradal sau adeverinţă de rol fiscal;
Acordul autentificat al coproprietarului imobilului ( dacă este cazul ) privind executarea lucrărilor
Pentru blocurile de locuinţe sau obiective mari construite în numele persoanelor fizice sau a agenţilor
economici se va prezenta proiectul tehnic de alimentare cu apă şi canalizare (2ex) întocmit de un proiectant de
specialitate pentru avizare
Cod unic emis de către Registrul Comerţului (pentru agenţi economici şi asociaţii de proprietari)
Pentru obţinerea avizului tehnic definitiv, AGENŢII ECONOMICI vor prezenta PROIECTUL TEHNIC de
alimentare cu apă şi canalizare (2ex.) întocmit de un proiectant de specialitate autorizat pentru avizare:
PROIECTUL TEHNIC va curpinde:
Memoriu de prezentare pentru activitatea desfăşurată şi descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului;
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Breviarul de calcul al necesarului de apă pentru activitatea desfăşurată;
Breviarul de calcul privind debitele restituite în reţeaua de canalizare publică (ape uzate menajere şi ape
pluviale);
Planul de situaţie al reţelelor de apă şi canal din incinta proprietăţii (scara 1:500);
Planul de situaţie al instalaţiilor interioare de apă şi canal pe nivele şi schema verticală (scara 1:50 sau 1:100);
Profil longitudinal al retelei ( racordului ) de canalizare proiectat .
După verificarea dosarului şi verificarea în teren a amplasamentului se pot solicita şi alte documente suplimentare
(ex: acord autentificat al proprietarului de teren pe care sunt amplasate conducte, cămine sau acord autentificat
al finanţatorului de reţea dacă acestea nu este predată la patrimoniul public).
PENTRU AGENŢI POLUATORI:
Cronograma debitelor de ape uzate;
Planul instalaţiilor de preepurare preconizate ( daca este cazul );
Caracteristicile proiectate ale apelor uzate efluente după instalaţiile de preepurare;
MENŢIUNE:
1.
Suntem de acord cu amplasarea căminelor de branşament apă, respectiv racord canal în interiorul
proprietăţii noastre, în zona verde, respectând distanţele minime de amplasare conform SR 8591/1997 la:

0,5m-1,0m faţă de limita de proprietate (în interior)

Sau la 1,0m – 2,0m în exteriorul proprietăţii

La 3,0m faţă de alte construcţii pentru reţelele de apă

La 2,0m faţă de alte construcţii pentru reţelele de canalizare
2.
Pentru întocmirea documentaţiei - breviar de calcul - de către SC APAVIL SA Vâlcea, sunt necesare
următoarele date declarate de client:
Imobilul are (va avea) următoarele date:
Destinaţia imobilului……………………………………., regim de înălţime…………………...;
Băi…………la care sunt: lavoare……..; wc-uri……..; căzi………; duşuri……………;
Bucătării la care: robinete…………; spălătoare………;centrala termica...........;sursa proprie-fantana........
Alte obiecte sanitare: bideu………; pişoar………………; robineţi de serviciu……………, hidranţi de incendiu
interior……………..;Consumuri tehnologice……………………………date prin proiectul construcţiei.
Suprafeţe aferente proprietăţii……………mp din care suprafeţe construite…………mp şi suprafeţe
neconstruite
(
spaţii
verzi,
grădini,
arabil,
vii,
livezi)………………….mp
cu
destinaţia……………………………
Bazin vidanjabil etans- existent–da/nu
Pentru solicitarea serviciului de vidanjare, utilizatorii persoane fizice/persoane juridice/institutii publice
solicita telefonic vidanjarea la Dispeceratul central (telefon 0250820010/0350806983) accesibil 24 din 24 ore.
*Utilizatorii economici/institutii publice trebuie sa obtina Autorizatie de vidanjare/Autorizatie privind
alimentarea cu apa si evacuare a apelor uzate
3.
Declar pe propria răspundere că datele comunicate şi documentele depuse sunt conforme cu realitatea.
Îmi asum responsabilitatea pentru consecinţele oricăror vicii ce s-ar putea datora nerealităţii datelor comunicate
prin prezenta cerere.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, aşa cum ele sunt menţionate în prezentul formular, de către S.C.
APAVIL S.A., în scopul încheierii contractelor de furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare, colectare debite/recuperare creanţe. De asemenea, cunosc faptul că beneficiez de următoarele drepturi, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001modificata cu Legea nr. 141/2010: dreptul de acces la date, dreptul de
intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi dreptul de a mă adresa justiţiei. În vederea exercitării dreptului de acces,
opoziţie sau intervenţie, se va adresa societăţii o cerere scrisă, datată şi semnată, în care se va menţiona după caz: datele asupra
cărora se solicită intervenţie sau opoziţie, motivul justificat şi modul de intervenţie, respectiv motivul întemeiat şi legitim legat
de situaţia particulară a persoanei.

Semnătura…………….
/Stampila

Data……………………
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