(10)Model ITL-010
Stema unităŃii administrativ-teritoriale

ROMÂNIA
AUTORIZAłIA privind lucrările de racorduri şi branşament la reŃelele publice de apă, canalizare, gaze,
termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
Nr. ........ din ........ 20 .....
Se autorizează ............ / ......... *), cu domiciliul/sediul în ........... str. ............. nr. ...... , bl ... , sc. ... , ap .... ,
judeŃul/sectorul ........ să efectueze lucrări de racorduri/branşament la**):
|_| reŃelele publice de apă;
|_| reŃelele publice de canalizare;
|_| reŃelele publice de gaze;
|_| reŃelele publice de transport a energiei termice;
|_| reŃelele publice de transport a energiei electrice;
|_| reŃelele de telefonie;
|_| reŃelele de televiziune prin cablu;
pentru beneficiarul ............ / ........ *), cu domiciliul/sediul în ........... str. ........... nr. .... , bl .... , sc. .... , ap .....
JudeŃul/sectorul ........... .
Lucrările de racorduri/branşament se execută la următoarea adresă: ......................
Taxa pentru eliberarea prezentei autorizaŃii, instituită prin OrdonanŃa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi
taxele locale, republicată, în sumă de ...... lei, a fost achitată cu ordinul de plată/chitanŃa nr. ........ / ......... 20 ... .
Prezenta autorizaŃie este valabilă până la data de ......... 20 .... .

PRIMAR,
................... (prenumele, numele şi semnătura)
L.S.

*) 1.În cazul persoanelor fizice se menŃionează: Numele, iniŃiala tatălui, prenumele/codul numeric personal.
2.În cazul persoanelor juridice se menŃionează: Denumirea/codul unic de înregistrare.
**) Se bifează tipul de reŃea pentru care se solicită autorizarea.
NOTĂ:
1.În cazul în care la nivelul unei unităŃi administrativ-teritoriale, la aceeaşi dată, furnizorul de servicii se adresează cu
cerere pentru eliberarea prezentei autorizaŃii, întocmită în condiŃiile pct. 29.16. lit. e) alin. 4 din normele metodologice
pentru aplicarea OrdonanŃei Guvernului nr. 36/2002, în care sunt cuprinşi mai mulŃi beneficiari de servicii, se
recomandă eliberarea unei singure autorizaŃii, la care se anexează un tabel în care sunt prevăzute elementele
obligatorii, iar taxa pentru eliberarea acestei autorizaŃii se determină prin înmulŃirea numărului beneficiarilor de
servicii cu taxa stabilită de către consiliul local.
2.EvidenŃa acestor autorizaŃii se conduce de către structura specializată în domeniul amenajării teritoriului şi al
urbanismului într-un REGISTRU SPECIAL, altul decât cel pentru înregistrarea autorizaŃiilor de construire/desfiinŃare,
numărul autorizaŃiei fiind cel care rezultă din acesta începând cu numărul 1 pentru fiecare an fiscal.

