
 

ROMÂNIA 
JUDETUL ARAD 

PRIMARIA 

 COMUNEI VLADIMIRESCU 
 

 

Str. Revolutiei nr. 4; tel.: 0257 / 51 41 01; fax: 0257 / 20 62 80; e-mail: contact@primariavladimirescu.ro 
 

 

Compartiment Urbanism, Cadastru și Amenajarea Teritoriului 
 

 

CERERE 
privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice 

de apă, canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu  

Nr. ................. din ............................ 20…...... 
 
 Subsemnatul ..........................................................................………………................, cu domiciliul în ROMÂNIA, judeţul 

................................., codul poştal ...................., municipiul/oraşul/comuna ................................................... satul/sectorul 

......................................, str. .................................................................................., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, 

identificat prin B.I./C.I./C.I.P. seria ...... nr. ................, C.I.F.1.................................................., tel./fax ..........................................., 

e-mail ……………………………………, prin prezenta solicit aprobarea branșării/racordării la rețeaua de2: 

□ reţelele publice de apă; □ reţelele publice de canalizare; □ reţelele publice de gaze; □ reţelele publice de 

transport a energiei electrice; □ reţelele de telefonie; □ reţelele de televiziune prin cablu; 

 pentru adresa:  judeţul ARAD, comuna VLADIMIRESCU, satul .........................................................., str. 

................................................................................., nr. ................, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........ . 

  

În vederea obținerii acordului/autorizației atașez următoarele documente, în copie: 

□ B.I. / C.I. / C.I.P.; 

□ extras CF aflat în termen de valabilitate (30 zile); 

□ autorizația de construire și anunțul de începere al lucrărilor sau procesul verbal de recepție la terminare lucrărilor pentru 

construcțiile care nu sunt întabulate (care nu apar în extrasul CF); 

□ planul de situație și încadrare în zonă; 

□ avizul tehnic de racordare (ATR); 

□ dovada achitării contribuției la utilități, după caz; 

□ dovada achitării taxei de săpătură pe domeniul public, conform ATR, după caz; 

□ dovada achitării taxei de aviz/autorizație. 

 
 

 

L.S.………………………………….  

( prenumele, numele şi semnătura) 
. 

                                                   
1 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, , după caz) 
2 Se bifează tipul de reţea pentru care se acordă autorizarea 


