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(1)                                                                                               (**)                                                                                      . 
                         (DENUMIRE PROIECTANT)                                                                 (DENUMIRE SOCIETATE/REGIE 
                                                                                                                      FURNIZOR/ADMINISTRATOR DE UTILITĂŢI URBANE) 

MODEL 
 

FIŞA TEHNICA 
în vederea emiterii Acordului Unic. 

Aviz pentru amplasament şi/sau branşament (racord) 
pentru _______________________________________ 

utilitatea urbană(*) 
 

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
1. - Denumire(1) ________________________________________________________________________________ 

2. - Amplasament(1) _____________________________________________________________________________ 

3. - Beneficiar(1) ________________________________________________________________________________ 

4. - Proiect(1) nr. ________________ elaborator(1) _____________________________________________________ 
 

2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI(1) 

2.1. AMPLASAMENT(1): 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
2.2. BRANŞAMENT / RACORD(1): 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT(1) 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI(1): 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR ŞI RESTRICŢIILOR IMPUSE(1): 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

ÎNTOCMIT(2) 
L.S. 

 
 
 

5. Văzând specificările prezentate în FIŞA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum şi 
documentaţia depusă pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acordă: 

AVIZ FAVORABIL 
în vederea emiterii Acordului unic fără/cu următoarele condiţii(*3) ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

(*)___________________________________________________________ 
(SOCIETATEA/REGIA AVIZATOARE) 

(nume, prenume, semnătura) 
 

L.S. 
 
Data: ______________ 
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PRECIZĂRI 
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICĂ" 
pentru _____________________________________________ 

utilitatea urbană(**) 
 
I. DATE GENERALE(**) 

1. Baza legală 
(**)     (**)    
(**)     (**)    
 
2. Conţinutul documentaţiilor 
(**) – Certificatul de urbanism (copie)  (**)
(**) – Planuri de situaţie/încadrare în zonă anexă la CU  (**)
(**) – Titlul asupra imobilului (copie)  (**)
(**)  (**)
 
3. Durata de emitere a avizului 
Se calculează la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. 
 
II. CONDIŢII ŞI RESTRICTII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE AVIZATOR(*): 
(în funcţie de tipul de construcţie) 

2.1. AMPLASAMENT: 
(*)     (*)    
(*)     (*)    
 
2.2. BRANŞAMENT/RACORD: 
(*)     (*)    
(*)     (*)    
 
2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT 
(*)     (*)    
(*)     (*)    
 
III. INDICAŢII PRIVIND TAXA DE AVIZARE 

a) – Temei(**): _________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
b) - Valoarea taxei de avizare este de(*) _______________________ lei. 
c) - Modalitatea de achitare a taxei(**) ___________________________________________________________ 
      (CONT CURENT BANCAR, CONT C.E.C., etc) 
 

IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(*) 
(*) ___________________________________________________________________________________________ 
(*) ___________________________________________________________________________________________ 
_____________ 
NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICĂ" - pentru utilităţi urbane: 
Rubricile numerotate ale formularului se completează după cum urmează: 
(1) De către proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului. 
(2) De către proiectant - cu numele, prenumele şi titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură, abilitat / autorizat în domeniu, 
potrivit prevederilor legale). 
(3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi a FISEI TEHNICE depuse. 
(*) Rubricile marcate cu asterisc se completează de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM în funcţie de caracteristicile lucrărilor 
şi de condiţiile de amplasament. 
(**) Rubricile marcate cu dublu asterisc se completează de avizator la faza de definitivare a formularului "FIŞA TEHNICA". 



F.8.1 
Pag. 3 

 
 

 
PRECIZĂRI PROCEDURALE 

privind 
 

DEFINITIVAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICĂ" 
- LA NIVELUL AVIZATORULUI DE UTILITĂŢI URBANE - 

 
● Formularul F.8.1 reprezintă FIŞA TEHNICA - model pentru avizarea furnizării de utilităţi 

urbane. 
 
● Formularele definitive pentru "FIŞA TEHNICĂ" - corespunzător fiecărei utilităţi urbane (care se 

furnizează spre utilizare solicitanţilor de autorizaţii) se întocmesc pe plan local, prin adaptarea 
(completarea) şi definitivarea "Fişei tehnice - model" (Formular F.8.1), prin grija EMITENTULUI 
AUTORIZAŢIILOR (autoritatea administraţiei publice locale) şi a tuturor AVIZATORILOR interesaţi (societăţile 
/ regiile care administrează / furnizează utilităţile urbane de pe raza unităţii administrativ-teritoriale), după 
cum urmează: 

 
Etapa I. 
În termen de 10 zile de la publicarea prezentelor Norme metodologice, emitenţii vor solicita fiecărui 

avizator (furnizor / administrator de utilităţi urbane din cadrul unităţii administrativ-teritoriale) definitivarea 
FIŞELOR TEHNICE, în care scop vor transmite câte un exemplar al "Fişei tehnice – model” (Formular 
F.8.1) în vederea completării preliminare cu datele şi informaţiile de generalitate. 

 
Etapa II. 
În termen de 10 zile de la primire, pentru completarea preliminară, avizatorii vor definitiva "Fişa 

tehnică - model" (formularul F.8.1) prin înscrierea la rubricile marcate cu dublu asterisc (**)) - din pag. 2.- 
a datelor şi informaţiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului, după cum urmează: 

- Baza legală care se aplică în domeniu; 
- Conţinutul documentaţiei care trebuie prezentată pentru avizare; 
- Date privind taxa de avizare (baza legală şi modalitate de achitare). 
 
În măsura în care avizatorul consideră necesară diferenţierea "Fişei tehnice - model", pe tipuri de 

construcţii sau conform altor criterii specifice, se admite crearea de seturi de formulare pentru aceeaşi 
utilitate urbană. 

 
Etapa III. 
După completare şi definitivare, avizatorii vor returna formularele Fişelor tehnice - definitive 

emitentului, care are obligaţia de a le multiplica şi de a le pune la dispoziţia solicitanţilor, contra cost, pentru 
utilizare. 
 
ATENTIE: La redactarea finală a FIŞEI TEHNICE nu se tipăresc, (au valoare orientativă şi/sau de lucru): 
  - anexa la Formularul F.8.1 "PRECIZĂRI PROCEDURALE" (cuprinse în pag. 3), 
  - simbolul dublu asterisc (marcat în pag. 1 şi 2). 

 
● Prin grija REPREZENTANTULUI AVIZATORULUI în Comisia de Acorduri Unice (CAU), la faza 

"Certificat de urbanism", Fişele tehnice - definitivate se completează - la rubricile marcate cu asterisc (*) 
- cu datele şi cerinţele corespunzătoare specificului investiţiei (în baza elementelor cuprinse în cererea de 
emitere a certificatului), coroborate cu condiţiile de asigurare a utilităţii urbane în zona de amplasament 
(caracteristicile specifice ale utilităţii urbane care trebuie asigurate prin proiect - condiţii şi/sau restricţii 
specifice impuse), care constituie condiţii prealabile de aviz. 

După completare, FIŞELE TEHNICE (aferente fiecărei utilităţi urbane) se anexează certificatului 
de urbanism. 

 
 



 


