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Suceava, 14.04.2021

Stimate client,

Prezenta adresă însoţeşte Avizul de amplasament favorabil nr. 1003512366 emis în data de 
14.04.2021

Cu respect,

mst.Constantin Suhan 
Emitent
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3.1  Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanţe mai mici faţă de instalaţiile 

DELGAZ GRID SA decât cele impuse  de normele tehnice în vigoare şi sunt îndeplinite toate condiţiile 

prevăzute de acestea.

3.2  Instalaţiile din gestiunea DELGAZ GRID SA la care se poate racorda obiectivul 

Schimbare de destinatie locuinta in spatii alimentare publica   în funcţie de puterea pentru care se 

doreşte alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele:

-reţele electrice de joasă tensiune 10 m;

-reţele electrice de medie tensiune  m;

-reţele electrice de înaltă tensiune 13 m;

NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a reţelei electrice de JT/MT/IT;

NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a reţelei electrice, în amonte de punctul de racordare;

3.3  Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obţinerea acestuia în vederea

racordării la reţeaua electrică de distribuţie a obiectivului sau a creşterii puterii absorbite de către 

acesta, se va proceda conform legislaţiei în vigoare. Informaţii despre etapele procesului de racordare la 

reţea, durata estimată pentru fiecare etapă, documentaţia şi datele necesare, tarifele în vigoare 

practicate de DELGAZ GRID SA şi temeiul legal al acestora  se pot obţine de pe siteul delgaz.ro în 

centrele de relaţii cu clienţii sau la Echipele Acces Reţea Electricitate/Echipa Acces Retea Electricitate 

Suceava Suceava

3.4  Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la 

data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de 

valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către DELGAZ GRID SA, gratuit, la cererea 

adresată de titular cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condiţiile în care anterior a fost 

prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, şi restul 

condiţiilor (caracteristici tehnice, suprafaţa ocupată, înălţime, etc.) nu s-au modificat faţă de momentul 

emiterii avizului.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situaţie nr. 

109/U02/2021P.U.D şi a certificatului de  urbanism nr. 21/15.01.2021

2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr.                                  / 

pentru obiectivul :

                                                                                                       

de la adresa str.

nr.                            bl./sc.                               ap.              cod postal                  localitate

comuna                                  sector       judeţ

În urma analizării documentaţiei primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus şi 

se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

 3) Precizări:

DELGAZ GRID SA
Pandurilor nr. 42 
540554 Tîrgu Mureş
delgaz.ro

Consiliul director
Manfred Paasch
(Preşedintele Consiliului de 
Administraţie)
Ferenc Csulak
(Directori Generali)
Mihaela Loredana Cazacu
(Adj.)
Anca Liana Evoiu
(Adj.)

Sediul Central: Tîrgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/2000
Capital social subscris  şi 
vãrsat: 
773.257.777,50 RON

RO11RNCB0026006351770003
BCR Bacău

Divizia Exploatare 
Mentenanta Retea El.
Echipa Acces Retea 
Electricitate Suceava
Suceava
Stefan Cel Mare 24, 720005, 
Suceava
Judeţul: Suceava
T 0230205730
F 

CONSTANTIN SUHAN
T 0727377452
F 

Aviz de amplasament favorabil

Număr aviz Eliberat la data
1003512366 14.04.2021

1) Persoană fizică

Nume, Prenume Identificat prin
Corneliu Rosca CI

Seria şi număr B.I./C.I. Data eliberării Eliberat de către Cod numeric personal

1820129071361SPCLEP Suceava24.01.2013SV 871827

1003509150 08.04.2021

Schimbare de destinatie locuinta in spatii alimentare publica

Sfantu Ilie

Sfantu Ilie727528

Suceava
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14.04.2021

1003512366
Nr.

Data



 -   Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenţă tehnică din partea Echipa Acces Retea 
Electricitate Suceava
 -   Executarea lucrărilor în apropierea instalaţiilor DELGAZ GRID SA se va face cu respectarea strictă a condiţiilor din prezentul 
aviz, a normelor tehnice şi de protecţie a muncii specifice. 
Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători şi vor suporta consecinţele, financiare sau de altă natură, ale 
eventualelor deteriorări ale instalaţiilor şi/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor 
menţionate.
-   Alte precizări în funcţie de specificul obiectivului şi amplasamentului respectiv :
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Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de                                                  lei,   s-a achitat cu

 chitanţa nr.                                     / 

-   Instalaţiile de distribuţie aparţinând  au fost trasate orientativ pe planul de situaţie anexat. 

-   În zonă există instalaţii electrice ce nu aparţin DELGAZ GRID SA 

-   În zonă există posibilitatea funcţionării unor instalaţii electrice ce nu aparţin DELGAZ GRID SA. Pentru acestea se va 

solicita avizul proprietarului.
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X X
Coordonator Echipa Acces Reţea

Reprezentat prin (Nume, Prenume, Ştampilă)

 Emitent

Reprezentat prin (Nume, Prenume)

ing.Gheorghe Lupes mst.Constantin Suhan
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