
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
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BIROUL CONTROL, INSPECTIE, AVIZE 

Tel: 031 9440/ Fax: 031 9460 

 
CERERE 

- acord de execuție branșament/racord - 

 
Subsemnatul/a   reprezentant   al  , având 

datele de identificare C.I/C.U.I.  ,vă rog să-mi aprobaţi eliberarea „Acordului de executie 

bransament/racord”  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  50/1991,  modificată  prin  Legea  nr.7/2020  și  a 

H.C.G.M.B. nr.275/2020, Anexa nr.7, solicit emiterea acordului pentru lucrări tehnico-edilitare, privind lucrarea 

de  în strada  nr.  , pentru suprafața de 

  ml/mp  . 

La prezenta sunt necesare următoarele documente: 
1. Elementele de identiticare ale solicitantului; 
2. Avizul tehnic de bransare/racordare al administratorului/detinatorului de retea insotit de planul cadastral emis de 

Oticiul de Cadastru si Publicitate lmobiliara (1:500 2 exemplare) care sa contina traseul lucrarii; 
3. Extras de carte funciara, actualizat la zi, al imobilului ce urmeaza a fi bransat/racordat; 
4. Extras de carte funciara, actualizat la zi, pe traseul lucrarii unde se va executa bransamentul/racordul, daca exista 

documentatie cadastrala; 
5. Dovada detinerii imobilului unde se va executa bransamentul/racordul (Autorizatia de Construire a cladirii in cazul 

constructiilor existente/Certiticat de Urbanism pentru constructii ce urmeaza a fi editicate/actul de proprietate etc - 
copie semnata conform cu originalul de catre beneticiar/investitor); 

6. In cazul in care exista mai multi proprietari la adresa la care se solicita bransarea / racordarea, este necesar acordul 
notarial al tuturor proprietarilor; 

7. Documentatia Tehnica si Memoriu Tehnic, conform art. 7 alin. 1, lit. A din Legea 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

8. Graficul de executie vizat de administratorul/detinatorul retelei tehnico- edilitare; 
9. Avizele de amplasament ale celorlalti administratori/detinatori de retele tehnico-edilitare existente in zona (E-

Distributie Muntenia SA, Distrigaz Sud Retele SRL, Apa Nova Bucuresti S.A., Netcity Telecom SRL, Telekom 
Romania Communications SA, Compania Municipala lluminat Public Bucuresti SRL, Compania Municipala 
Termoenergetica Bucuresti SA, Electrocentrale Bucuresti SA, Transelectrica SA etc, dupa caz); 

10. Contractul de executie a lucrarii incheiat cu administratorul/detinatorul retelei tehnico-edilitare; 
11. Contract refacere pavaje, conform prevederilor legale; 
12. Dovada achitarii taxei prevazuta la pct. 4.5 din Anexa nr. 1 a  HCGMB Nr. 244/2019. ( 12 lei ) 

 

 

 

Toate documentele vor fi îndosariate conform opis 
 

 

 

 

 

Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta vor fi prelucrate de către A.D.P. Sector 1 cu respectarea prevederilor 

Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date. 

 

Declar că am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale instituției, fiind posibilă comunicarea acestor date 
către autorități publice, operatori, terți sau împuterniciți sau altor destinatari, în vederea obligației legale care îi revin A.D.P. Sector 1 
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