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Nr. 	din 

Către, 

D-ul/D-na 
Cu domiciliul în localitatca 

în urma analizării solicitării Dvs., înregistrată  la Primăria comunei Aghireşu cu numărul de 
înregistrare de mai sus, a proiectului tehnic cu avizul tehnic/avizul de principiu de racodare însotită  de 
Contractul cu firma specializată  de efectuare Iucrării, aducerea la forma iniţială  a domeniului 
public/privat, acolo unde se impune, pentru obiectivul: 

BRANŞAMENT REŢEAAPĂ  ŞI RACORD CANALIZARE/RACORD REŢEA 
ENERGIE ELECTRICĂ  

Pentru amplasamentul de la adresa 	 identificat prin C.F. 
nr. 	 plan de situaţie i plan de încadrare în zona, 

In conformitatc cu prevederile art. 11, a!in. (7), litera e.) din Legea nr. 50/1991, modificată  şi 
completata ulterior, privind autorizarea lucrărilor de construcţii şi de realizarea locuinţelor, 

Primăria Comunei Aghireu eliberează: 

AVIZ FAVORABIL AL ADMTNISTRATORULUI DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT, 

pentru executarea de branaente i racorduri executate pe domeniul public/privat la 

infrastructura tehnico-edilitară  existenţa în zonă. 
Premergător începerii lucrărilor, se vor convoca reprezentanţii deţinătorilor de reţele de utilităţi 

din zona în vederea predării amplasamentului: 
-Reţea de apă/reţea de canalizare menajeră: Compania de Apa Somes SA 
-Reţea de energie electrică: SDEE Transilvania Nord-Sucursala Cluj 

La terminarea lucrărilor se vor reface spaţiile apartinând domeniului public/privat afectatde 
lucrări, acestea fiind aduse în mod obligatoriu la forma iniţială. Refacerea i aducerea la stadiul iniţial 
ale spaţiilor apartinând Domeniului Public/Privat se vor executa pe baza de contract cu o societate 
speeializată, depus la data solicitării prezentului aviz, conform standardelor şi normelor de calitate în 
vigoare. 

Punerea în funcţiune a obieetivului se va faee numai după  reeepţionarea lucrărilor de refaeere 
a spaţiilor apartinând domeniului publie/privat de eătre un reprezentant aI Primăriei Comunei Aghireu, 
în calitate de Administrator al Domeniului Publie/Privat. 

Nerespectarea aeestei condiţionari se va face pe răspunderea societăţii de distribuţie 
responsabilă  eu lucrarea. Societatea de distribuţie va suporta eonsecinţele care decurg din aceasta. 

Achitat taxa eliberare aviz de 1 1 lei eu chitanţa nr. 	din 	 

PRIMAR, 	 SECRETAR GENERAL, 
Lehene Sorinel Gelu 	 Pop Laurenţiu 


