COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A.
Sediul Social: în România, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, camerele 1 și 2, sector 4, București;
Nr. R.C. J40/7931/2019; Cod fiscal RO41269473; Cont RO56 RNCB 0074 1643 5032 0001 deschis la BCR
– Filiala Sector 3;
Adresa de corespondență: Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, București;
www.cmteb.ro, office@cmteb.ro, relatii@cmteb.ro

CERERE
DE EMITERE AVIZ TEHNIC
TRASEU/ PUG/ P.U.Z. / P.U.D. / AMPLASAMENT / INFORMARE /AVIZ DE PRINCIPIU
Către COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A.
1. Subsemnatul / a .......................................................................................................................... legitimat/a cu BI/CI
seria .........., nr. ...................., în calitate de
beneficiar /
imputernicit al beneficiarului
......................................................................................CUI/CIF.......................................................................................,
telefon..........................................................................., e-mail ................................................................................ .
Vă rog să aprobaţi eliberarea avizului de:
Aviz traseu
Aviz amplasament
PUG/PUZ/PUD/INFORMARE
DEVIERE RETEA TERMOFICARE
în scopul declarat pentru:

Denumire obiectiv:





Titularul CERTIFICATULUI DE URBANISM cu nr. .........................................................................., din data
................................este…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pentru imobil / teren / construcţie în suprafaţă de……………..m2 sau traseu in lungime de ………………ml , în Bucureşti ,
Str. .........................................................................................., nr. ........, bl. ........., sc. ....., et. ..., ap. ...., sector ….......... .
Se va completa cu datele din Certificatul de Urbanism sau Memoriu Tehnic anexat.

ACTE ANEXATE
 Certificat de Urbanism (copie),
 Plan de situaţie anexă la Certificatul de Urbanism scara 1:2000 (1 exemplar);
 Plan de situaţie anexă la Certificatul de Urbanism scara 1:500 (2 exemplare) pe care să se regăsească
figurată proprietatea sau traseul reţelei edilitare având lungimea corespunzătoare actelor depuse;
 Memoriu tehnic + Avizul tehnic de racordare/ Acordul de racordare / Fişa de soluţie de la deţinătorul
de utilităţi (pentru avizele de traseu);
 Copie Cod Unic de Înregistrare (necesară pentru întocmire factură fiscală); / Dosar cu şină;
NOTĂ:
- Depunerea documentaţiei tehnice pentru emiterea oricărui tip de aviz necesită prezentarea dovezii
achitării taxei aferente acestuia.
- Persoanele delegate vor prezenta OBLIGATORIU la eliberarea avizului o copie după procură / delegaţie şi
B.I. / C.I.;
Declar pe propria răspundere următoarele:

consimţământul este dat în mod liber şi explicit pentru prelucrarea datelor personale pe care
le-am furnizat prin intermediul cererii de eliberare a avizului tehnic;

am fost informat/ă de către operator despre categoriile de date personale, scopul şi temeiul
juridic în baza căruia acestea sunt prelucrate, destinatarii cărora vor fi divulgate, precum şi cu privire la
durata lor de păstrare şi drepturile pe care pot să le exercit, în mod gratuit, conform regulamentului
general de protecţie a datelor;

cunosc faptul că am dreptul să îmi retrag în orice moment consimţământul, precum şi faptul că
retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor personale efectuate pe baza
consimţământului dat înainte de retragerea acestuia;

am fost înştiinţat că datele furnizate de subsematul prin intermediul cererii de emitere aviz
tehnic vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi normele de
protecţie a datelor cu caracter personal.
Am luat la cunoştinţă de consecinţele privind falsul în declaraţii prevăzute de art. 326 din Codul Penal;
Am luat la cunoştinţă lista privind tarifele practicate de către C. M. TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A.;
Data:

Semnătură
Nume Prenume / Ştampila
(în cazul persoanelor juridice)

