
Beneficiar:……………………………................. TELEFON / MOBIL : …………………….......... 
Localitatea : …………………………. Strada : ………………………Nr.: ....................................... 
PROIECTANT : ………………………............TELEFON / MOBIL :  ......................................... 
       E-mail: .......................................................  Locul de preluare a Avizului ............................... 
 

CĂTRE   S.C.  HARGAZ  HARGHITA  GAZ  S.A., ODORHEIU  SECUIESC 
 

Subsemnatul : ................................................. Cu sediul/domiciliul în  loc.: ......................................... 
Strada : ......................................................, Nr.: .................................... Jud.: ........................................ 
SOLICIT  ELIBERAREA  UNUI  AVIZ,  PENTRU  EXECU ŢIA  LUCR ĂRILOR: 
..................................................................................................................................................................... 
DIN LOCALITATEA : ....................................... pe  Str............................... Nr :............Jud............... 
SE  ANEXEAZĂ : 

- Memoriu  tehnic, cu menţiuni clare la utilit ăţi, în mod special la energia termică utilizată ; 
- Fişă tehnică completată (mai puţin partea cu acordul avizatorului) în 2 exemplare; 
- Copie certificat de urbanism, cu valabilitate minimum 3 LUNI  - un exemplar ; 
- Plan de situaţie: - întocmit şi SEMNATde un topograf autorizat şi/sau proiectant (firmă)-NOMIN    
                             - vizat de Oficiul Jud. de Cadastru şi Cartograf., Scara: 1 : 500  sau  1 : 1000 
                             -  în  3 exemplare, din care se restituie solicitantului 2 ex., semnate în original;                     
- Plan de încadrare în zonă -  în  2 exemplare (extras din Planul Urbanistic General al localităţii). 
- Pentru firme : Cod fiscal – Copie XEROX –– un exemplar 

 S-a achitat taxa de : 
Poz. Detalii 

Preţ 
fără TVA cu TVA  

1 Emitere aviz de traseu şi pt. amplasament pt. lungimi 
de cond. <100m (Lei/aviz) 70,59 Lei 84,00 Lei 

2 Emitere aviz de traseu şi pentru amplasament pt. 
lungimi de cond. 100 - 500m (Lei/m)  

0,71 Lei/m  0,84 Lei/m  

3 Emitere aviz de traseu pentru amplasament pt. 
lungimi de cond. >500m (Lei/m)  

373,95 Lei+0,12 Lei/m 
suplimentar  

445,00 Lei +0,14 Lei/m 
suplimentar  

4 Emitere aviz de traseu şi pt. amplasament f ără num ăr 
de identificare pt. lungimi de cond. <100m (Lei/avi z) 127,73 Lei 152,00 Lei 

5 Emitere aviz de principiu  Aviz de baz ă x 0,6 Lei  Minim 84,0 Lei 

6 Reemiter e aviz (expirare aviz în cazul procedeurilor 
prelungite, f ără modific ările tehnice de baz ă)  Aviz de baz ă x 0,3 Lei  Minim 84,0 Lei  

  Taxă de urgenţă pentru obţinere de avize ( în max. 3 zile lucrătoare) : + 50%din tariful debază. 
                 Cu chitanţa //  Ordin de plată Nr. :.......................din data de............................ 
Observaţii – condiţii de conţinut minime: documente/ desene/plata, pentru acceptere  
 -  Memoriul tehnic să conţină referiri la săpăturile  ce urmează să fie efectuate, inclusiv  
                                                                                         pentru garduri, sau căi de acces, etc.; 
-   Proiect intersectare TRASEU CONDUCTĂ DE GAZE–UTILIT ĂŢI ( cond. de apă, canalizare, etc.); 
-   Proiect pt. etanşarea conductelor diferitelor utilit ăţi contra eventualelor infiltr ări de gaze în imobile; 
-   Toate desenele SĂ FIE NOMINALIZATE, semnate – nu se acceptă desene refolosite fără nominalizări; 
 -  Pe planul de situaţie să fie desenate limitele de proprietăţi , drumurile, sau căile de acces, 
    precum şi construcţiile vecine (schematic). Se precizează şi Nr. imobilelor vecine,  
    numele proprietarilor pentru  identificarea cât  mai clară a situţiei pe teren; 
 -  În cazul imobilelor FĂRĂ Nr., planul de încadrare în zonă să conţină şi construcţiile      
    vecine (schematic), cu Nr. imobil identificabile (eventual chiar şi numele proprietarilor); 
-  Plata integrală a taxei avizului, precum şi prezentarea tuturor documentelor precizate  
  mai sus este condiţia de bază pentru eliberarea avizului ! 
- Pentru completări de documente  se acceptă variantele: trimiteri prin Fax: 0266-216101, 

       sau E-mail: marosi.albert@hargaz.ro, cu condiţia, ca la ridicarea Avizului propriu zis să se  
prezinte documentele originale. Se recomandă şi folosirea fotografiilor în format electronic.  
 
                                                                           Semnătura (şi ştampila) : ……………………………… 
  CU PREZENTAREA DOCUMENTELOR CLARE ŞI PRECISE PUTEŢI OBŢINE AVIZELE MAI OPERATIV ! 
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