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                               CERERE PENTRU ACORDAREA AVIZULUI 
În vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor sau sistemelor, aflate în exploatarea Dornacor Invest srl 

 
 

      AVIZ DE PRINCIPIU         AVIZ DE AMPLASAMENT 

 

      AVIZ DE TRASEU 

 
o Informare o Imobil nou cu/fără racordare 

 
o Branșamente/racorduri 

 
o Concesiune o Extindere, Reabilitare 

 
o Rețele edilitare 

 
o Deviere rețea gaze naturale o Demolare 

 
o Reabilitări drumuri 

o PUG, PUZ, PUD o Imprejmuire teren   

                           DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

A. - Solicitantul (se completează de către Titularul CU/Proprietarul terenului/Beneficiarul lucrării) 

Nume si prenume/Societate Comerciala............................................................................................................................ 

Adresa/Sediu social............................................................................................................................................................ 

Act Identitate Nr.Reg.Com/..........................................................C.N.P./C.U.I................................................................... 

Reprezentant legal:...................................................................Plătitor de TVA:Nu ........Da........ 

Modalitatea de transmitere al Avizului prin ridicare personala de la punctul de lucru  O ,  Prin curier O ,   prin e-mail O 

B. - Proiectant / împuternicit (se completează în cazul în care documentația este depusă de către acesta) 

Nume si prenume/Societate Comerciala............................................................................................................................ 

Adresa/Sediu social............................................................................................................................................................ 

Act Identitate Nr.Reg.Com/..........................................................C.N.P./C.U.I................................................................... 

Reprezentant legal:...................................................................Plătitor de TVA:Nu ........Da........ 

 Modalitatea de transmitere al Avizului prin ridicare personala de la punctul de lucru  O ,  Prin curier O ,   prin e-mail O 

DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Avizul se solicită în vederea autorizării executării lucrărilor de: pentru amplasamentul din: 

Localitate..........................Sat..............................Strada: .... ........................ Nr.:........**NrC.F.................Judet................... 

Terenul studiat are o suprafață ..........m2 din care supf constuita............mp ,sau Traseul studiat are o lungime de.........ml. 

Daca se doreste racordarea ulterioara a imobilului la sistemul de distributie gaze naturale  DA...../NU...../Debit..........mc/h 

Datele sunt conform Certificatului de Urbanism nr........., din data..................si/sau Memoriului Tehnic (în cazul Avizului de 

traseu, dacă lungimea traseului studiat nu este specificată în Certificatul de Urbanism) sau Actului de spațiu legaliz / Extrasului 

de carte funciară / plan de amplasament și delimitare (pentru Avizul de informare) sau alte acte, după caz. 

Datele de facturare sunt □ identice cu ale solicitantului avizului □ identice cu ale împuternicitului/proiectantului avizului 

         Data intocmiri                                                                                                      Semnatura solicitantului 

------------------------------------                                                                             ----------------------------------------------------- 

**Extrasul de Carte Funciara va fi depus in fotocopie avand o valabilitate de cel mult 30 de zile si cu tabelul de coordonate in sistem 
STEREO 70 



Dornacor Invest s.r.l  .                        

Nr. inreg. Reg. Com. J 40 / 17084 / 2019, C.U.I. - RO 32740775, Cont IBAN - RO41.RZBR.0000.0600.2109.4730 
Banca - Raifaissen Bank Suc. Oltenita, -  Cont IBAN – RO23.UGBI.0000.2420.1463.3RON  Banca Garanti Bank Agentia Gara de Nord 

Adresa sediu social - Str Allea Ucea Nr 4A. Bl P3, Sc A Etj Parter, Ap 7, Sect 4, C.P. 40939 
Puncte de Lucru. Com. Frumusani , Str Bucuresti nr 369 si Com. Fundeni , Str  Trandafirilor Nr 85, jud. Calarasi 
E-mail dornacorinvest@gmail.com  - accesgazDI@gmail.com - www.dornacorinvest.ro  

                                                                                

GHID OBTINERE AVIZE 

              Tipuri de avize eliberate de societatea Dornacor Invest srl in localitatile unde isi desfasoara activitatea de distributie a gazelor naturale 

- AVIZUL DE PRINCIPIU 

In situatia in care se doreste sa se afle daca pe terenul tau exista retele de distributie gaze naturale, s-au se solicita devierea unei conducte 

de distributie a gazelor naturale. 

 

- AVIZUL DE TRASEU 

In situatia se doreste realizarea unei retele edilitare pe un teren unde exista o retea de distributie gaze naturale, s-au se va amplasa 

conducte de distributie gaze naturale. 

 

- AVIZUL DE AMPLASAMENT 

In situatia cind se doreste executia unei constructii pe terenuri unde ar putea fi amplasate retelele de distributie gaze naturale s-au 

limitrofe acestora. 

 

Ce trebuie sa urmati pentru eliberarea unui document mai sus amintit 

 Completarea Cereri tip , si depunerea ei direct la unul din sediile noaste din localitatile Frumusani si Fundeni , trimeterea acesteia 

utilizand formularul de pe site-ul Dornacor Invest ,sectiunea contact, sau prin posta pe adresa Str Sos Calarasi Nr 24, munc. 

Oltenita CP 915400, jud Calarasi.  

 In baza Cereri depuse in una din modalitatile de mai sus societatea noastra va emite Nota de Plata in conformitate cu tipul de aviz 

solicitat avand la baza suprafata s-au lungimea studiata, valorile de referinta care stau la baza calcului de analliza si eliberarea al 

documentului solicitat fiind cele din tabelu de mai jos 

Aviz de Principiu si Aviz de Amplasament 

Suprafata terenului studiat mp 

                          lucrare 

Valoarea fara TVA  lei                          353,50 lei 

Aviz de Traseu 

Lungimea traseului studiat max 1000 ml 

                             ml 

Valoarea fara TVA  lei        353,50 lei + 0,17 lei/ml peste 1000 ml 

In baza notei de plata,platesti tariful, pe care-l puteti achita direct, la sediul punctelor de lucru din comuna Frumusani ,Fundeni in contul 

nostru bancar. Pentru a va putea identifica mai usor , va rugam ca in nota de plata sa mentionezi detaliile referitoare la solicitant, nr notei de plata si 

data, iar ptr rapiditate va rugam sa ne transmi-ti copia modalitati de plata pe una din adresele de e-mail. 

Totodata odata cu depunerea Cererei de analiza va rugam sa depuneti urmatoarele documente; 

- Certificatul de Urbanism dupa caz*,in functie de tipul de solicitare; 

- Memoriu tehnic privind lucrarea de construire avuta in vedere; 

- Plan de incadrare in zona (un exeplar la scara 1:25000 sau 1:1000); 

- Plan de situate ** pe ridicarea topo, inclusiv tabel cu inventarul de coordonate in sistem STEREO 70, la scara 1:500 sau 1:1000 care sa 

cuprinda amplasarea constructiilorin\\ in perimetrul propus ,precum si drumurile de acces aferente (doua exemplare) si sau in format 

electronic 

- Cartea de Identitate s-au Certificatul de Inregistrare in scopuri de TVA 

- Procura sau imputernicirea data de solicitantul avizului 

- Actul de Proprietate/Inchiriere/concesiuneteren/extras carte funciara,etc; 

- Dovada de plata al Notei de Plata primite de la noi 

*Avizele de principiu,respectiv avizele de traseu( de executie bransamente/racorduri executate in domeniul publicnecesare obtinerii 

acordului/autorizatiei administratorului drumului) nu impun emiterea unui certificat de urbanism 

** In cazul in care planurie sunt mai mari de format A3 si amplasamentul studiat este >2.000mp sau traseul studiat este >500 ml, 

planurie de situatie  

>Daca documentatia este completa , va vom emite avizul solicitat ,favorabil sau nefavorabil, si il vom transmite, in functie de modalitatea de 

comunicare a lui specificata de dumneavaostra in cerere. Odata cu avizul se va transmite si factura aferenta plati deja efectuate prin nota de plata 

>Termenul de emitere al avizelor este de maxim 5 zile lucratoare pentru avizul de trase si cel de amplasament si de 15 zile lucratoare pentru 

avizul de principiu. 

>Termenul de valabilitate al avizului est de 12 luni de la data emiteri lui. Daca in acest interval nu va-ati obtinut Autorizatia de Construire, avizul 

isi pierde valabilitatea si nu mai poate fi prelungit. 

 

Pentru informatii privind stadiul de lucru al avizului solicitat de dumneavoastra concattai prin email s-au telefonic Echipa Acces Gaz Dornacor 

Invest  


