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NR. ÎNREGISTRARE
DATA

Către Aquatim SA,  în atenția Serviciului Tehnic,

Subsemnatul(a) _____________________________________________________________________________________________________________ ,
domiciliat(ă) în _____________________________________________ , str. ___________________________________________________________ , 
nr. ___________ , bl. ___________ , sc. ___________ , et. ___________ , ap. ___________ , telefon ___________________________________ , 
vă rog să-mi aprobați prezenta cerere în vederea eliberării avizului tehnic de furnizare a serviciilor 
de alimentare cu apă și de canalizare, pentru lucrarea ___________________________________________________________ , 
situată pe str. (CF) _________________________________________________________________________________________ , nr. ___________ .

Atașez la prezenta cerere următoarele documente:
Certificat de Urbanism;
Extras CF al imobilului pentru care se solicită avizul tehnic; 
Certificatul de înregistrare al firmei care solicită avizul, emis de Oficiul Registrului Comerțului;
Memoriu tehnic întocmit de un proiectant autorizat;*
Breviar de calcul privind debitul de apă potabilă și presiunea solicitată, debitul de apă uzată 
menajeră deversat în rețeaua de canalizare;
Breviar de calcul privind debitul de apă pluvială și soluția propusă pentru preluarea acestuia;
Plan al rețelelor interioare (poziționarea căminelor de apometru și racord canal, traseul rețelei 
interioare până la imobil) la scara de 1:500;
Plan de încadrare în zonă, emis de banca de date urbane, la scara de 1:5000;
Plan de situație, emis de banca de date urbane, la scara de 1:500;
Aviz rețele tehnico-edilitare (aviz tehnic de amplasament), emis de Aquatim SA;
Alte documente (documentații), impuse prin Certificatul de Urbanism și care implică un aviz/
acord din partea Aquatim SA.

* cuprinde descrierea soluției existente de alimentare cu apă și de canalizare a imobilului respectiv, iar în cazul în care 
Aquatim SA nu deține rețele de apă și de canalizare în zonă, propunerile proiectantului pentru realizarea condițiilor 
necesare furnizării acestor utilități în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată.

Declar că toate copiile documentelor anexate prezentei cereri sunt conforme cu originalul. 

Avizul tehnic se va emite doar după achitarea taxei de avizare.

CERERE EMITERE AVIZ TEHNIC
FURNIZARE SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ/DE CANALIZARE 
Persoane fizice

Data: _______________________________________    Semnătură solicitant: _______________________________________


