
a) Privitor la informaţiile conţinute se constată: DA NU Observaţii

Cererea-tip este completată corespunzător. 

Anexa la cererea-tip este completată, semnată, datată și ștampilată de către proiectantul documentației

Certificat de urbanism valabil, în copie

Certificat de urbanism expirat+PRELUNGIRE valabilă, în copie

Scopul emiterii corespunde celui al certificatului de urbanism. 

Copie CI/CUI

Dovada titlului asupra terenului în copie legalizată 

Dovada legalității punctului de consum, copie proces verbal de recepției al casei doar la branșamente

Dovadă plată taxă AC

Dovadă plată taxă timbru arhitect

Extras carte funciară de informare actualizat (30 de zile)

Extras plan cadastral ortofotoplan

Plan de situație vizat OCPI, actualizat

PV de recepție OCPI pentru planul de situație vizat

b) Avize, acorduri, studii solicitate: DA NU Observaţii

Aviz deţinător reţea apă/canalizare AQUASERV

Planșă vizată AQUASERV

Aviz deţinător reţea electricitate SDEETS

Planșă vizată SDEETS

Aviz deţinător reţea gaze naturale DELGAZ GRID

Planșă vizată DELGAZ GRID

Aviz deţinător reţea telefonie 

Aviz Apele Române (ABA)

Aviz salubritate

Aviz securitate la incendiu 

Aviz protecţie civilă

Aviz sanitar

Aviz sanitar-veterinar

Acord A.P.M. (mediu)

Prezentarea soluțiilor de racordare la utilitățile urbane și infrastructură

Direcția Tehnică - Consiliul Județean Mureș (Autorizatie de Amplasare)

Direcția Regională Drumuri Poduri Brașov, secția Drumuri Naționale Tg.Mureș

Acordurile exprimate în formă autentică ale proprietarilor drumului privat afectat de lucrările propuse doar la branșamente

Acord CJ Mures pentru ocupare domeniu public

Acord de racordare doar la branșamente

Securitatea la incendiu

Sănătatea populației

Expertiza tehnică la rezistenţă mecanică şi stabilitate
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Expertiză la foc

Acord I.S.C. 

TRANSGAZ SA

Planșă vizată TRANSGAZ

ROMGAZ SA

Planșă vizată ROMGAZ

Acordul vecinilor 

Studiu geotehnic

Studiu privind posibititatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată (conform art. 9 din Legea nr. 372/2005, 

republicată, cu modificările şi completărite ulterioare, privind performanţa energetică a clădiritor)

Dovada O.A.R.

c) Piese scrise DA NU Observaţii

Listă de semnături

Borderou proiect arhitectură

Borderou proiect rezistenţă

Borderou proiect instalaţii termice si sanitare

Borderou proiect instalaţii electrice

Borderou proiect instalaţii gaze naturale

Borderou organizare de şantier (DTOE)

Memoriu tehnic arhitectură

Memoriu tehnic rezistenţă

Memoriu tehnic instalaţii gaze naturale

Memoriu tehnic instalaţii termice

Memoriu tehnic instalaţii sanitare

Memoriu tehnic instalaţii electrice

Referat verificare gaze naturale

Referat verificare sanitare si termice

Referat verificare electricitate

Memoriu tehnic organizare de şantier (DTOE)

Memoriu tehnic sistematizare verticală 

Deviz general

Referat verificare cerinţa A (după caz)

Referat verificare cerinţa Af (după caz) 

Referat verificare cerinţa B (după caz) 

Referat verificare cerinţa C (după caz) 

Referat verificare cerinţa D (după caz)

Referat verificare cerinţa E (după caz)

Referat verificare cerinţa F (după caz)

Expertiza tehnică



d) Piese desenate arhitectură DA NU Observaţii

Plan de incadrare în zonă

Pian de situaţie întocmit conform anexei nr. 1 la Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările completările ulterioare

Plan construcţii subterane

Plan demisol

Plan parter 

Plan etaj

Plan mansarda

Plan învelitoare

Plan sistematizare verticala

Plan situatie retele alimentare apa si canalizare

Plan șarpantă

Detaliu scară

Secţiunea A-A long

Secţiunea B-B Trsv. 

Faţada est/faţadă nord

Faţada vest/ faţadă sud

Faţada vest/Faţadă nord

Faţada est/ Faţadă sud

e) Piese desenate structură DA NU Observaţii

Plan de săpătură şi fundaţii

Detalii fundaţii

Plan cofraj și armare pereți

Plan armare peste parter

Detalii de armare grinzi

f) Piese desenate instalaţii DA NU Observaţii

Soluții de racordare la utilități

Schemă instalaţie electrică

Schemă instalaţie termică

Schemă instalaţie gaze

Schernă instalaţie sanitară

g) Alte acte/piese prezente în documentaţie DA NU Observaţii

Plan organizare de şantier (DTOE)

Plan imprejmuire


