
CERERE 
PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR 

AFERENTE REŢELELOR 
TEHNICO-EDILITARE REALIZATE PE DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI 

BUCOVAT 
Subsemnatul..............................................................dom. in jud............. 
loc....................str.................................nr.....bl......sc....ap.....tel............... 
legitimat cu C.I.seria........nr..............CNP................................, 
prin prezenta solicit eliberarea Avizului de execuţie a lucrărilor 
aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al 
comunei Bucovat pe strada identificata prin CF........................................... 
pentru executarea lucrărilor de..................................................................conform 
Contractului intre parti nr. ...................din........................ 
Lucrarea va fi executată de........................................................................ 

Zona 
afectată de 
lucrări 

Caracteristicile 
zonei 
afectate 

Suprafaţa 
pe care se
intervine 

Data 
începerii 
lucrărilor 

Data 
refacerii 
provizorii 

Data 
terminării 
lucrării (şi 
aducerea 
zonei 
afectate 
la starea 
iniţială) 

Data 
recepţiei 
lucrărilor 
de 
aducere a
terenului 
la starea 
iniţială 

CAROSABIL 
TROTUAR, 
ALEI 
PIETONALE, 
PARCARE 
SPAŢII 
VERZI 
TOTAL 

Nr.copaci afectaţi(necesar a fi tăiaţi)............................................................................. 
RESPONSABILUL LUCRĂRII ( punctului de lucru ):.................................................... 
ADRESA:........................................................................................................................ 
ACT DE IDENTITATE :B.I/C.I.................seria:...........................nr............................... 
Eliberat de poliţia .................................................................... 
ANGAJAT AL :............................................................................................................... 
RESP. TEHNIC CU EXEC:...............................................Aut. nr................................. 
INSPECTOR DE ŞANTIER:................................................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 vor realiza după cum urmează: 
Partea carosabila a drumului nu se deterioreaza, in cazul unei retele aflate pe partea opusa a 
carosabilului se va face subtraversare 
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 URMĂTOARELE DOCUMENTE (în copie) : 
・ Plan de incadrare in zona sc:1: 1000; 
・ 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, dacă este cazul)sc 1:500; 
・ Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru efectuarea subtraversarii, daca este 
cazul; 
・Parte scrisa si parte desenata lucrare; 
・ Avizele ce au stat la baza intocmirii documentatiei; 
・ BI/CI – Beneficiar al lucrarii; 
・ BI/CI – Responsabil lucrare; 
・ BI/CI - Inspector de santier; 
・ Certificat unic de înregistrare (societate); 
・ Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz , conform prevederilor Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Bucovat privind taxele locale, în vigoare la data solicitării avizului. 
 
 

Bucovat, la data de:      SEMNĂTURA /ŞTAMPILA 
 
 
 
 
 
 

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Primaria comunei Bucovat, potrivit notificarilor Autoritatii Nationale de 
Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal nr. 16165 din 2010, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in scopul indeplinirii 
atributiilor legale ale administratiei publice locale. Datele pot fi dezvaluite unor terti in baza unui temei legal justificat. Va puteti 
exercita drepturile de acces, interventie si opozitie in conditiile prevazutede Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisa, semnata 
si datata, depusa la sediul institutiei. 


