CERERE
Pentru emitere AVIZ pentru AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE
Subsemnatul
……………………………………........domiciliat
în
localitatea
(municipiul,
oraşul)
……………………………..,
comuna……………………..,
satul………………..……………......,
str………………………….., nr…….., bl………, scara……., etaj……ap……, judeţul……………………………….
telefon………………, e-mail…………………….act identitate……., seria……., nr……………, eliberat la data
de ………………., CNP…………………………………, în calitate de ( acţionar, asociat, fondator, administrator,
împuternicit) pentru S.C…………………………………………………………….…………………cu sediul în
localitatea
(municipiul,
oraşul)................................................………………………..,
comuna……………………..,satul……………………, str….......………………………. nr…..…, bl……., sc…….,
etaj……, ap….., judeţul………………..., codul poştal …….......................…., telefon…………………, email………………………………………..codul unic de înregistrare ……………………….., nr. de ordine în
Registrul Comerţului………………………………….
solicit prin prezenta avizul Companiei Judeţene APA SERV S.A. Neamţ, privind reţelele de distribuţie apă
potabilă şi reţele de canalizare menajeră, aflate în zona obiectivului menţionat în certificatul de urbanism
nr………………….
Avizul este necesar pentru emiterea Autorizaţiei de Construire.
În acest sens, anexez la prezenta cerere următoarele documente:
1. Certificatul de urbanism (1 ex. în copie);
2. Memoriu tehnic de prezentare (1 ex. in copie);
3. Plan de situaţie – scara 1: 500 (2 ex. in copie);
4. Plan de încadrare în zonă – scară 1:1000 (2 ex. în copie);
5. Certificat de înregistrare fiscală (CIF) ( 1 ex. în copie);
6. Certificat de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunal(CUI) ( 1 ex. in
copie);
7. Act de identitate proprietar BI/CI (1 ex. în copie)
ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul (a) .......................................................................................... îmi exprim în mod expres
consimţământul ca C.J. APA SERV S.A. să folosească datele mele cu caracter personal, puse la
dispoziţie, în relaţii comerciale pentru întocmirea documentelor ce vizează relaţiile comerciale şi arhivarea
ulterioară a documentelor. Am înţeles că refuzul prelucrării datelor mele cu caracter personal poate
conduce la imposibilitatea prestării serviciilor de către C.J. APA SERV S.A.

Viza Relaţii Clienţi: ………………..

Data………….....
Semnătură……………………
Ştampilă………………………

La ridicarea documentaţiei se va completa:
S-a predat / primit avizul în 1 exemplar.
Avizul este valabil 12 luni.
Data…………….
Serviciu Relaţii Clienţi
Semnătura……………..
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Avizul de principiu a fost achitat cu chitanţa
nr. …………………... din data …………….…

Beneficiar
Semnătura(ştampila)……………
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