Anexa 1
SDEE TRANSILVANIA NORD SA
Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice ………………......

Nr. reg. …......... /...................

CERERE CHESTIONAR PENTRU AVIZ DE AMPLASAMENT
• PERSOANĂ JURIDICĂ: ………………………………. , cu sediul în …………….......…….., str.…………….. , nr. …… ,
judeţ ………………. , cod postal ……………….telefon …………….….…… , fax ………...……,
CUI/CIF…………………………reprezentatã prin Director …………………………..…..……… , Director economic
……………...….…….…………….. ,

sau
•PERSOANĂ FIZICĂ: …………….………… , cu domiciliul în ………..…….….., str. …………………………………..…….. ,
nr. ….… , judeţ ……..………. , cod postal……………………, telefon ……….….……………………….,
• Solicit emiterea unui aviz de amplasament pentru
obiectivul
:…………………………………………..…………………………………………………………..…………………. ,
cu destinaţia:
…………………………………………………………………………………………………………………….….,
situat în localitatea: …………….…..……………, str. : …………………………, nr. ….…, judeţul.....................
• Anexez în copie xerox:
-

certificat de urbanism nr. ………………. /……………….. ( 1 exemplar)
plan de încadrare în zonă, la scara;
( 2 exemplare)
plan de situaţie, la scară;
( 2 exemplare)
plan privind construcțiile subterane
( 2 exemplare)
memoriu tehnic (în cazul în care obiectivul pentru care se solicită avizul de amplsament este un proiect de
infrastructură transport transeuropeană) ;
(1 exepmplar)
Nota de informare generală privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Planurile sunt vizate de emitentul certificatului de urbanism

• Avizul de amplasament solicitat îmi este necesar pentru întocmirea proiectului pentru autorizaţia de construire (PAC)

de la:
-

Primăria ……………………………………………………………

Consiliul Judeţean …………………………………………..……
• Menţionez cã:
-  obiectivul va trebui alimentat cu energie electrică la tensiunea de U = …….. kV, pentru
o putere instalată Pi = …….. kW şi o putere maximă simultan absorbită Pa/Sa ………. kW/kVA.
sau
-  obiectivul nu necesitã alimentarea cu energie electrică
Am luat act de Nota de informare generala privind prelucrarea datelor cu caracter personal, anexata prezentei cereri
si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal
va produce efecte pe toata durata relatiilor contractuale desfasurate cu SDEE TN SA si asupra tuturor actelor (aviz de
amplasament, contract de eliberare de amplasament/realizare conditii tehnice de coexistenta) emise de catre SDEE TN
SA, necesare solutionarii cererii petentului.
Data: ……………………………..

Solicitant: ……………………………………
L.S. (pentru persoană juridică)

Achitatat tariful de emitere aviz de amplasament, în valoare de ……………………..….…… lei, cu chitanţa nr. ………………. / ………..……… .
Numele si semnãtura personalului SDEE care a analizat cererea:

................................................................................ .................................
COD: DTN-PO-6.2-F01/02

