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CUPRINS 
 

 Programe de finanţare- Fonduri Europene 

 Acte de reglementare emise de: 

 

Nr. crit. INSTITUTIA Adresa – posta electronica PAG. 

1 Consiliul Judeţean Buzău                                                                                         (FIŞA 1) cjbuzau@cjbuzau.ro 4 

2 Administaţia Judeţeană a  Finanţelor Publice Buzău  dmin.bzbzjud01.bz@mfinante.ro  6 

3 Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzau jipa.paul-bz@ansvsa.ro 7 

4 Direcţia de Sănătate Publică Buzau  medprev@dspbz.ro 15 

5 Administraţia Naţională "Apele Române" Admin. Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa dispecer@daib.rowater.ro 17 

6 Agenţia pentru Protecţia  Mediului Buzău office@apmbz.anpm.ro 22 

7 Agenţia  Naţională de Îmbunătăţiri Funciare ANIF- Filiala Teritorială Buzău-Moldova SUD 

Unitatea de Administrare Buzău 

 buzau@anif.ro  

 

23 

8 Oficiul de   Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău bz@ancpi.ro 26 

9 Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău   dadrbuzau@clicknet.ro  29 

10 Agenţia de Plăţi şi  Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Buzău  apia.buzau@apia.org.ro  30 

11 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău  ipj@bz.politiaromana.ro  32 

12 Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - Sucursala de 

Distribuţie a Energiei Electrice Buzău 

office.buzau@distributie-

energie.ro  
 

35 

13 Direcţia Judeteana pentru Cultura Buzău djcbz@cultura.ro 40 

14 Garda Forestiera Focsani   craciunescu.mihail@gmail.com  41 

15 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă„Neron Lupaşcu” Buzău   isubuzau@yahoo.com 42 

16 Distrigaz Sud  - Reţele  Departamentul Acces Gaz şi Clientela - Serviciul Relaţii Clienţi 
Biroul Gestiune Solicitări Clienţi 

contact@distrigazsud-retele.ro 

 

47 

17 Inspectoratul Judeţean în Construcţii - Buzău   buzau@isc.gov.ro 49 

18 Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - Direcţia Regională 
Drumuri  şi Poduri Bucureşti  - Secţia Drumuri Naţionale Buzău 

sdn_buzau@yahoo.com 

 

52 

19 Compania de Apă S.A. Buzau                                                                                 (FIŞA 19) office@cabuzau.ro, 

infopublic@cabuzau.ro 

61 
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PROGRAME DE FINANȚARE- FONDURI EUROPENE 

  

DOMENIU ADRESĂ WEB 

 1. CAPITAL UMAN http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014-2020 

2. PERSOANE DEFAVORIZATE http://www.fonduri-ue.ro/poad-2014-2020 

3.  COMPETITIVITATE http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014-2020 

4. INFRASTRUCTURĂ http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014-2020 

5. ASISTENȚĂ TEHNICĂ http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014-2020 

6. DEZVOLTARE REGIONALĂ http://www.fonduri-ue.ro/por-2014-2020 

7. CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ http://www.fonduri-ue.ro/poca-2014-2020 

8. AGRICULTURĂ & PESCUIT http://www.fonduri-ue.ro/pndr-2014-2020 

9. COOPERARE http://www.fonduri-ue.ro/ro-bg 

10. ALTE PROGRAME http://www.fonduri-ue.ro/mfn 

 

 

 

 

 

 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014
http://www.fonduri-ue.ro/poad-2014
http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014
http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014
http://www.fonduri-ue.ro/por-2014
http://www.fonduri-ue.ro/poca-2014
http://www.fonduri-ue.ro/pndr-2014
http://www.fonduri-ue.ro/ro-bg
http://www.fonduri-ue.ro/mfn
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Fişa nr. 1 – AVIZE/ AUTORIZAŢII NECESARE PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI  EUROPENE 
 

Instituţia 

adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se emite 

solicitantului 

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie 

să le prezinte solicitantul 
Tarife 

 

Termene 

Consiliul 

Judeţean Buzău 
str. N. Bălcescu, 
nr. 48, 

0238.414112/ 

0238727728 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avizul arhitectului şef 
pt. PUG 

 

Legea nr. 350/2001 

Ordin nr. 233/2016 

Anexa nr.l din Legea nr. 350/2001 — 30 zile 

Avizul arhitectului şef 
pt. PUZ 

 

Legea nr. 350/2001 

Ordin nr. 233/2016 

Anexa nr.l din Legea nr. 350/2001 — 30 zile 

Avizul arhitectului şef 
pt. monumente istorice 

 

Lege nr. 50/1991 

Ordin nr. 839/2009 

Lege nr. 350/2001 

Ordin nr. 233/2016 

art.20 din Ordin nr. 839/2009 — 30 zile 

Avizul de oportunitate Lege nr. 50/1991 

Ordin nr. 839/2009 

Lege nr. 350/2001 

Ordin nr. 233/2016 

art. 32 din Legea nr.350/2001 cf. HCJ 

nr.265/2

016 

15 zile 

Certificat de urbanism Lege nr. 50/1991 

Ordin nr. 839/2009 

Lege nr. 350/2001 

Ordin nr. 233/2016 

art. 19 din Ordin nr. 839/2009 cf. HCJ 

nr.265/2

016 

30 zile 

Autorizaţie de 
construire/ desfiinţare 

 

Lege nr. 50/1991 

Ordin nr. 839/2009 

Lege nr. 350/2001 

Ordin nr. 233/2016 

art.20 din Ordin nr. 839/2009 cf. HCJ 

nr.265/2

016 

30 zile 

Avizul structurii de 

specialitate CU 

Lege nr. 50/1991 

Ordin nr. 839/2009 

Lege nr. 350/2001 

Ordin nr. 233/2016 

art. 19 din Ordin nr. 839/2009 cf. HCJ 

nr.265/2

016 

15 zile 

Avizul structurii de 

specialitate AC/AD 

Lege nr. 50/1991 

Ordin nr. 839/2009 

Lege nr. 350/2001 

Ordin nr. 233/2016 

art.20 din Ordin nr. 839/2009 cf. HCJ 

nr.265/2

016 

15 zile 
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Instituţia 

adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se 

emite 

solicitantului 

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie 

să le prezinte solicitantul 
Tarife 

 

Termene 

Consiliul 

Judeţean Buzău 
B-dul 

N.Bălcescu 
nr.48 

0238414112 

/0238714198 
 

ACORD 

PREALABIL 

HCJ Buzău nr. 265/22.12.2016 
pentru aprobarea unor tarife privind 

amplasarea şi autorizarea executării 
construcţiilor şi instalaţiilor în zona 
drumurilor publice -OMT nr. 571/1997 

pt aprobarea Normelor tehnice privind 

proiectarea şi amplasarea 
construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor 
publicitare în zona drumurilor, pe 
poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri 
rutiere 

-OMT 47/1998 pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind amplasarea 

lucrărilor edilitare a stâlpilor pentru 
instalaţii şi a pomilor în localităţile 
urbane şi rurale 

OG nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor 

Solicitant persoană juridică şi fizică: 
1.cerere 

2.Copie a certificatului de urbanism, valabil, 

eliberat de organele competente pentru 

lucrările solicitate în cerere 

3.Documentaţie faza SF care să conţină: 
-Memoriu tehnic de prezentare a lucrării 
solicitate pentru avizare 

-Plan de încadrare în zonă 

-Plan de situaţie 

85 lei - 

persoană 
fizică 

170 lei — 

persoană 
juridică 

30 zile 

Consiliul 

Judeţean Buzău 
B-dul 

N.Bălcescu 
nr.48 

0238414112 

/0238714198 
 

 

 

AUTORIZAŢIE DE 
AMPLASARE ŞI 
ACCES LA DRUMUL 

JUDEŢEAN  
 

HCJ Buzău nr. 265/22.12.2016 pentru 
aprobarea unor tarife privind 

amplasarea şi autorizarea executării 
construcţiilor şi instalaţiilor în zona 
drumurilor publice -OMT nr. 571/1997 

pt aprobarea Normelor tehnice privind 

proiectarea şi amplasarea 
construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor 
publicitare în zona drumurilor, pe 
poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri 
rutiere 

-OMT 47/1998 pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind amplasarea 

lucrărilor edilitare a stâlpilor pentru 
instalaţii şi a pomilor în localităţile 
urbane şi rurale 

OG nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor 

1 .cerere 

2.Copie a certificatului de urbanism, valabil, 

eliberat de organele competente pentru 

lucrările solicitate în cerere 

3.Copie a Acordului Prealabil 

4. Documentaţie faza PT care să conţină: 
- Memoriu tehnic de prezentare a lucrării 
solicitate pentru avizare 

- Plan de încadrare în zonă 

- Plan de situaţie 

5. Alte documente şi completări solicitate 
prin Acordul Prealabil 

 

  

 

 

 

Fişa nr. 2 – AVIZE/ AUTORIZAŢII NECESARE PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI  EUROPENE 
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Instituţia 
adresa, 

nr. telefon/fax 

Actul care i  
se emite 

solicitantului 

Cadrul legal Documentele necesare pe 
care trebuie să le prezinte 

solicitantul 

Tarife Termene 

Administaţia  
Judeţeană a   
Finanţelor Publice 
Buzău 

Buzău, Str. Unirii, 

nr.209, 

tel. 0238 720570 

fax  0238 721877 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE 

ATESTARE FISCALA 

 

 

1. Legea nr. 207/2015 

privind codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi 
completarile ulterioare; 

2.O.P.A.N.A.F. 

nr.3654/2015 privind 

aprobarea procedurii de 

eliberare a certificatului de 

atestare fiscală, a 
certificatului de obligaţii 
bugetare, precum şi a 
modelului şi conţinutului 
acestora. 

A.SOLICITANT PERSOANǍ JURIDICǍ  

- cererea de eliberare a certificatului de 

atestare fiscală cu menţiunea expresă de 
compltare a Secţiunii C. 
 

B.SOLICITANT 
PERSOANǍ FIZICǍ 

- cererea de eliberare a certificatului de 

atestare fiscală cu menţiunea expresă de 
compltare a Secţiunii C. 

 

 

 

Nu sunt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termen de 

eliberare:  

-se emite în 
termen de 

maximum 3 

(trei)  zile 

lucrătoare de 
la data 

depunerii 

cererii. 

Termen de 

valabilitate: 

- o perioadă 
de până la 30  
de zile de la 

data eliberării 
 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT de Cazier 

Fiscal 

 

 

O.G. nr.39/2015 privind 

cazierul fiscal 

A.SOLICITANT PERSOANǍ JURIDICǍ  

- cererea tip, formular 502, care se 

depune de către reprezentantul legal al 
acesteia ori prin reprezentant pe bază de 
mandat întocmit conform legii. În cazul 
depunerii cererii de către reprezentantul 
legal al persoanelor juridice, acesta are 

obligaţia de a prezenta documente care 
să ateste calitatea de reprezentant legal. 
B.SOLICITANT PERSOANǍ JURIDICǍ 

- cererea tip, formular 502, care se 

depune personal sau prin reprezentant 

legal/împuternicitul acestuia pe bază de 

procură autentică/împuternicire 
avocaţională; 
- actul de identitate (BI/CI) şi copia 
actului de identitate(BI/CI) 

 

Nu sunt 

 

Termen de 

eliberare:  

Imediat 

 

Termen de 

valabilitate: 

- o perioadă 
de până la 30  
de zile de la 

data eliberării 
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Fişa nr. 3 - AVIZE/ AUTORIZAŢII NECESARE PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI  EUROPENE 

 

Instituţia 

adresa, nr. 
telefon/fax 

Actul care i se 

emite solicitantului 

Cadrul legal Documentele necesare pe care 

trebuie să le prezinte 
solicitantul 

Tarife Termene 

Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru 
Siguranţa 
Alimentelor Buzău 

str. Horticolei, nr. 

58 bis, tel. 

0238725001, fax 

0238725003 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICARE 

(activităţi de producţie, 
procesare, depozitare, 

transport şi/sau 

distribuţie produse de 

origine animală)  

Ordinul 

Preşedintelui 
ANSVSA nr. 

57/2010 

 

Protocolul nr. 

8553/P104/2015 

încheiat între 
ANSVSA şi AFIR 

- cerere tip 

- planul cu amplasarea obiectivului în zonă 

- proiectul planului unității cu fluxurile 
tehnologice 

- certificatul de înregistrare de la Registrul 
Comerţului cu activitatea desfăşurată (codul 
CAEN) 

- memoriu tehnic justificativ cuprinzând 
descrierea activităţii ce urmează a se 
desfăşura şi specificarea clară a titlului 
proiectului 

- dovada achitării a 50% din tariful perceput 
pentru autorizarea sanitară veterinară 
conform prevederilor din Cap II, art.3, alin 

8 (c/val verificărilor efectuate în vederea 
certificării conformităţii documentaţiei 
depuse cu legislaţia sanitară veterinară şi 
pentru siguranţa alimentelor) 

Conform 

Ordinului 

Preşedintelui 
ANSVSA nr. 

57/2010 

(Anexa 8) 

Termen de 

eliberare: 30 

zile 

Termen de 

valabilitate: 

până la 
finalizarea 

investiţiei 

NOTIFICARE 

(activităţi de producţie, 
procesare, depozitare, 

transport şi/sau 

distribuţie produse de 

origine animală) 

Ordinul 

Preşedintelui 
ANSVSA nr. 

57/2010 

 

Protocolul nr. 

8553/P104/2015 

încheiat între 
ANSVSA şi AFIR 

- cerere tip 

- planul cu amplasarea obiectivului în zonă 

- proiectul planului unității cu fluxurile 
tehnologice 

- certificatul de înregistrare de la Registrul 
Comerţului cu activitatea desfăşurată (codul 

CAEN) 

- memoriu tehnic justificativ cuprinzând 
descrierea activităţii ce urmează a se 
desfăşura şi specificarea clară a titlului 
proiectului 

Nu se percep 

tarife 

Termen de 

eliberare: 30 

zile 

Termen de 

valabilitate: 

până la 
finalizarea 

investiţiei 
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Instituţia 
adresa, 

nr. telefon/ fax 

Actul care i se 
emite 

solicitantului 

Cadrul legal Documentele necesare pe care 
trebuie să le prezinte solicitantul 

Tarife Termene 

Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru 
Siguranţa 
Alimentelor Buzău 

str. Horticolei, nr. 

58 bis, tel. 

0238725001, fax 

0238725003 

 
 

 

 

NOTIFICARE 

(activităţi de creştere 
şi/sau reproducţiei a 

animalelor vii (bovine, 

ovine, suine, cabaline, 

păsări, struţi, melci, 
stupine 

etc.) 

Ordinul 

Preşedintelui 
ANSVSA nr. 

57/2010 

 

Protocolul nr. 

8553/P104/2015 

încheiat între 
ANSVSA şi AFIR 

- cerere tip 

- planul cu amplasarea obiectivului în zonă 

- proiectul planului unității cu fluxurile 
tehnologice 

- certificatul de înregistrare de la Registrul 
Comerţului cu activitatea desfăşurată (codul 
CAEN) 

- memoriu tehnic justificativ cuprinzând 
descrierea activităţii ce urmează a se 
desfăşura şi specificarea clară a titlului 
proiectului 

 

Nu se 

percep 

tarife 

Termen de 

eliberare: 30 

zile 

Termen de 

valabilitate: 

până la 
finalizarea 

investiţiei 

NOTIFICARE 

(activităţi de fabricare 

a aditivilor destinaţi 
hranei pentru 

animale,preamestecuri 

preparate cu ajutorul 

unor aditivi destinaţi 
hranei pentru animale 

sau pentru nevoile 

exclusive ale 

exploataţiei lor, furaje 
combinate, prin 

utilizarea aditivilor 

destinaţi hranei pentru 
animale sau de 

preamestecuri care 

·conţin aditivi destinaţi 
hranei pentru animale 

şi alte furaje 

Ordinul 

Preşedintelui 
ANSVSA nr. 

44/2017 

 

Protocolul nr. 

8553/P104/2015 

încheiat între 
ANSVSA şi AFIR 

- cerere tip 

- planul cu amplasarea obiectivului în zonă 

- proiectul planului unității cu fluxurile 
tehnologice 

- certificatul de înregistrare de la Registrul 
Comerţului cu activitatea desfăşurată (codul 
CAEN) 

- memoriu tehnic justificativ cuprinzând 
descrierea activităţii ce urmează a se 
desfăşura şi specificarea clară a titlului 
proiectului 

Nu se 

percep 

tarife 

Termen de 

eliberare: 30 

zile 

Termen de 

valabilitate: 

până la 
finalizarea 

investiţiei 
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Instituţia 
adresa, 

nr. telefon / fax 

Actul care i se 
emite 

solicitantului 

Cadrul legal Documentele necesare pe care 
trebuie să le prezinte solicitantul 

Tarife Termene 

Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor 
Buzău 

str. Horticolei, nr. 58 

bis, tel. 0238725001, 

fax 0238725003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZAŢIE 

SANITAR 

VETERINARĂ 

(activităţi de producţie, 
procesare, depozitare, 

transport şi/sau 

distribuţie produse de 

origine animală) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinul 

Preşedintelui 
ANSVSA nr. 

57/2010 

 

Protocolul nr. 

8553/P104/2015 

încheiat între 
ANSVSA şi AFIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cererea din partea unităţii, cu precizarea 
activităţilor 
- proiectul planului unităţii cu fluxurile 
tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi 
utilajelor; 

- planul cu amplasarea obiectivului în zonă; 
- memoriul tehnic justificativ; 

- copia certificatului unic de înregistrare; 
- copia certificatului constatator emis de oficiul 

registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a 
cărui rază teritorială îşi are sediul/domiciliul 
- chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele 
prevăzute la anexa nr. 9 la Ordinul 57/2010 

- cererea din partea operatorului din sectorul 

alimentar, cu precizarea capacităţii de transport, 
a regimului termic, a tipurilor de produse ce pot fi 

transportate şi a numărului de înmatriculare al 
mijlocului de transport 

- copia de pe certificatul de înmatriculare al 
mijlocului de transport 

- chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele 
prevăzute de Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 
57/2010 

Conform 

Ordinului 

Preşe- 

dintelui 

ANSVSA nr. 

57/2010 

(Anexa 8) 

Termen de 

eliberare: 20 

zile 

Termen de 

valabilitate: 

cât timp sunt 
îndeplinite 
condiţiile 

sanitar 

veterinare 

prevăzute de 
legislaţia în 
vigoare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZAŢIE 

SANITAR 

VETERINARĂ 

(mijloace de transport 

care transportă 

produse de origine 

animală) 

Ordinul 

Preşedintelui 
ANSVSA nr. 

57/2010 

 

Protocolul nr. 

8553/P104/2015 

încheiat între 
ANSVSA şi AFIR 

- cererea din partea operatorului din sectorul 

alimentar, cu precizarea capacităţii de transport, 
a regimului termic, a tipurilor de produse ce pot fi 

transportate şi a numărului de înmatriculare al 
mijlocului de transport 

- copia de pe certificatul de înmatriculare al 
mijlocului de transport 

- chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele 
prevăzute de Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 
57/2010 

Conform 

Ordinului 

Preşedintelui 
ANSVSA nr. 

57/2010 

(Anexa 8; 

pentru viza 

anuala se 

percepe 50% 

din 

tariful de 

autorizare 

conf 

art.8, alin 6) 

Termen de 

eliberare: 30 

zile 

Termen de 

valabilitate 1 

an cu 

posibilitatea 

acordării vizei 
anuale 

în condiţiile în 
care mijlocul 

de transport 

corespunde 

scopului pt. 

care a fost 

autorizat 
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Instituţia 
adresa, nr. 

telefon / fax 

Actul care i se 
emite 

solicitantului 

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie 
 să le prezinte solicitantul 

Tarife Termene 

Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru 

Siguranţa 
Alimentelor Buzău 

str. Horticolei, nr. 58 

bis, tel. 

0238725001, fax 

0238725003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNREGISTRARE 

SANITAR – 

VETERINARĂ ŞI 
PENTRU SIGURANŢA 
ALIMENTELOR 

(mijloace de transport 

care transportă 

produse de origine 

nonanimală) 

Ordinul 

Preşedintelui 
ANSVSA nr. 

111/2008 

 

Protocolul nr. 

8553/P104/201

5 încheiat între 
ANSVSA şi 
AFIR 

- cererea din partea operatorului din sectorul 

alimentar, cu precizarea capacităţii de transport, 
a regimului termic, a tipurilor de produse ce pot 

fi transportate şi a numărului de înmatriculare al 
mijlocului de transport 

- copia de pe certificatul de înmatriculare al 
mijlocului de transport 

- chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele 
prevăzute de Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 
111/2008 

Conform 

Ordinului 

Preşe- 

dintelui 

ANSVSA 

nr. 

111/200

8 

(Anexa 

4) 

Termen de 

eliberare: 

30 zile 

Termen de 

valabilitate: 

cât timp 
sunt 

îndeplinite 
condiţiile 
sanitar 

veterinare 

prevăzute 
de legislaţia 
în vigoare 

ÎNREGISTRARE 

SANITAR – 

VETERINARĂ ȘI 
PENTRU SIGURANȚA 

ALIMENTELOR 

(activități de 

producție, 

procesare, depozitare, 

transport și/sau 

distribuție produse de 

origine animala si 

nonanimală) 

Ordinul 

Președintelui 

ANSVSA nr. 

111/2008 

 

Protocolul nr. 

8553/P104/201

5 încheiat între 
ANSVSA și 
AFIR 

- cererea din partea unității, cu precizarea 

activităților 

- proiectul planului unității cu fluxurile 

tehnologice și evidențierea echipamentelor și 
utilajelor; 

- planul cu amplasarea obiectivului în zonă; 
- memoriul tehnic justificativ; 

- copia certificatului unic de înregistrare; 
- copia certificatului constatator emis de oficiul 

registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a 
cărui rază teritorială își are sediul/domiciliul 

- chitanța care atestă că au fost achitate tarifele 
prevăzute la anexa nr. 4 la Ordinul 111/2008 

Conform 

Ordinului 

Preșe-

dintelui 

ANSVSA 

nr. 

111/200

8 

(Anexa 

4) 

Termen de 

eliberare: 

30 zile 

Termen de 

valabilitate: 

cât timp 
sunt 

îndeplinite 
condițiile 

sanitar 

veterinare 

prevăzute 
de legislația 

în vigoare 
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Instituţia 
adresa, nr. 
telefon/fax 

Actul care i se 
emite solicitantului 

Cadrul 
legal 

Documentele necesare pe care trebuie  
să le prezinte solicitantul 

Tarife Termene 

Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor 
Buzău 

str. Horticolei, nr. 58 

bis, tel. 0238725001, 

fax 0238725003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNREGISTRARE 

SANITAR – 

VETERINARĂ 

(unități/centre de 

colectare/exploatații de 

origine și mijloace de 

transport din domeniul 

sănătății și al bunăstării 
animalelor, unități 
implicate în depozitarea și neutralizarea 

subproduselor de 

origine animală care nu 

sunt destinate 

consumului uman și a 

produselor procesate) 

Ordinul 

Președintelui 

ANSVSA nr. 

16/2010 

 

Protocolul nr. 

8553/P104/2

015 încheiat 
între ANSVSA și AFIR 

- cerere în original, conform modelului prevăzut 
în anexa nr. 6 la Ordinul 16/2010; 
- certificatul constatator emis de Oficiul 

Registrului Comerțului (fotocopie) 

- schița unității cu descrierea fluxului tehnologic, 

iar pentru exploatațiile de acvacultură memoriul 
tehnic justificativ, conform modelului A prevăzut 
la anexa nr. 42 la Ordinul 16/2010(fotocopie) 

- actul doveditor al dreptului de proprietate 

/folosință asupra spațiului în care își desfășoară 
activitatea, deținut în condițiile legislației în 
vigoare (fotocopie) 

- declarație pe proprie răspundere că 
îndeplinește condițiile sanitar - veterinare 

prevăzute de legislația în vigoare pentru 
desfășurarea activității 
- Fotocopiile sunt însoțite de original 

Conform 

Ordinului 

Preșe- 

dintelui 

ANSVSA 

nr. 

16/2010 

(Anexa 

27) 

Termen  

de 

eliberare: 

 3 zile 

Termen de 

valabilitate:  

cât timp 
sunt 

îndeplinite 
condițiile 

sanitar 

veterinare 

prevăzute  
de legislația 

în vigoare 

AUTORIZAȚIE 

SANITAR – 

VETERINARĂ 

(unităţi/centre de 
colectare/exploataţii de 
origine şimijloace de 
transport dindomeniul 

sănătăţii şi al bunăstării 
animalelor, unităţi 
implicate în depozitarea 
şi neutralizarea 
subproduselor de 

origine anmală care nu 
sunt destinate 

consumului uman şi a 
produselor procesate) 

 

Ordinul 

Preşedintelui 
ANSVSA nr. 

16/2010 

 

Protocolul nr. 

8553/P104/2

015 încheiat 
între ANSVSA și AFIR 

- cerere, în original, conform modelului prevăzut 
în anexa nr. 6 la Ordinul 16/2010 

- plan de încadrare în zonă, schiţa unităţii cu 

descrierea fluxului tehnologic; 

- memoriu tehnic justificativ; 

- copia certificatului constatator şi a 

certificatului unic de înregistrare emise de 
Oficiul Registrului Comerţului; 

- actul doveditor al dreptului de 

proprietate/folosinţă asupra spaţiului în care îşi 
desfăşoară activitatea, deţinut în condiţlile 

legislaţiei în vigoare. 
 

Conform 

Ordinului 

Preșe-

dintelui 

ANSVSA 

nr. 

16/2010 

(Anexa 

27) 

Termen  

de 

eliberare:  

25 zile 

Termen de 

valabilitate:  

cât timp 
sunt 

îndeplinite 
condițiile 

sanitar 

veterinare 

prevăzute 
de legislația 
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Instituţia 
adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se 
emite solicitantului 

Cadrul legal Documentele necesare pe care 
trebuie să le prezinte solicitantul 

Tarife Termene 

Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor 

Buzău 

str. Horticolei, nr. 58 

bis, tel. 0238725001, 

fax 0238725003 

 

 

 

 

  - contract de servicii cu un medic veterinar 

de liberă practică sau lista cu personalul de 
specialitate calificat în condițiile legii; 

- contractul încheiat cu unitatea de 
neutralizare a subproduselor de origine 

animală ce nu sunt destinate consumului 
uman, autorizată sanitar - veterinar sau 

copia autorizației sanitar - veterinare a 

unității proprii de neutralizare 

  

AUTORIZAŢIE 

SANITAR – 

VETERINARĂ 

(unități ce desfășoară 
activități în domeniul 
hranei pentru animale) 

 

Ordinul 

Președintelui 

ANSVSA nr. 

44/2017 

 

Protocolul nr. 

8553/P104/20

15 încheiat 
între ANSVSA și AFIR 

- cerere de autorizare sanitar-veterinară a 
unităților ce desfășoară activități în domeniul 
hranei pentru animale în original, conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 3 a 
Ordinului 44/2017; 

- copie a certificatului unic de înregistrare și 
a certificatului constatator emis de oficiul 

registrului comerțului pentru activitatea 

specifică pentru care solicită autorizarea; 
- schița unității cu fluxurile tehnologice, dacă 
este cazul; 

- copie a actului doveditor al dreptului de 

proprietate/folosință asupra spațiului în care 
își desfășoară activitatea, deținut în condițiile 

legislației în vigoare; 
- memoriul tehnic justificativ cu descrierea 

activității, a utilajelor și ustensilelor, a 

procedurilor de lucru, capacitatea de 

producție, depozitare, ambalare, după caz; 
 

Conform 

Ordinului 

Președintelui 

ANSVSA nr. 

44/2017 

Termen de 

eliberare:  

25 zile 

Termen de 

valabilitate:  

cât timp 

sunt 

îndeplinite 
condițiile 

sanitar 

veterinare 

prevăzute 
de legislația 
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Instituţia 

adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se emite 

solicitantului 

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie să 
le prezinte solicitantul 

Tarife Termene 

Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru 
Siguranţa 
Alimentelor Buzău 

str. Horticolei, nr. 58 

bis, tel. 

0238725001, fax 

0238725003 

 

 

AUTORIZAȚIE 

SANITAR – 

VETERINARĂ 

(unități ce desfășoară 
activități în domeniul 
hranei pentru animale) 

 

Ordinul 

Președintelui 

ANSVSA nr. 

44/2017 

 

Protocolul nr. 

8553/P104/201

5 încheiat între 
ANSVSA și 
AFIR 

- cerere de înregistrare sanitar-veterinară a 
unităților ce desfășoară activități în domeniul 
hranei pentru animale în original, conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 4 din Ordinul 
44/2017 

- copie a certificatului unic de înregistrare și a 

certificatului constatator emis de oficiul 

registrului comerțului pentru activitatea 

specifică pentru care solicită autorizarea; 
- schița unității cu fluxurile tehnologice, dacă 
este cazul; 

- copie a actului doveditor al dreptului de 

proprietate/folosință asupra spațiului în care 
își desfășoară activitatea, deținut în condițiile 

legislației în vigoare; 
- memoriul tehnic justificativ cu descrierea 

activității, a utilajelor și ustensilelor, a 

procedurilor de lucru, capacitatea de 

producție, depozitare, ambalare, după caz; 
- lista cu personalul de specialitate având 
calificările necesare pentru fabricarea hranei 
pentru animale, în cazul unităților 

producătoare; 
- dovada achitării în contul direcției sanitar-

veterinare și pentru siguranța alimentelor 

județene, respectiv a municipiului București, 
în a cărei rază teritorială își desfășoară 
unitatea respectivă activitatea, a tarifului de 
înregistrare prevăzut în legislația sanitar-

veterinară în vigoare; 
- declarația pe propria răspundere conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 6 din ordinul 
44/2017 

Conform 

Ordinului 

Președintelui 

ANSVSA nr. 

44/2017 

Termen de 

eliberare: 

10 zile 

Termen de 

valabilitate: 

cât timp 

sunt 

îndeplinite 
condițiile 

sanitar 

veterinare 

prevăzute 

de legislația 
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Instituţia 
adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se 
emite 

solicitantului 

Cadrul legal Documentele necesare pe care 
trebuie să le prezinte solicitantul 

Tarife Termene 

Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor 
Buzău 

str. Horticolei, nr. 58 bis, 

tel. 0238725001, fax 

0238725003 

 

 

 

 

NEGAȚIE 

în cazul în 

care nu face obiectul 

autorizării / 
înregistrării 
sanitar-veterinare) 

Protocolul nr. 

8553/P104/201

5 încheiat între 
ANSVSA și 
AFIR 

- cerere 

- certificat de înregistrare al societății 
- certificat constatator (CCI), după caz 

- amplasare în zonă 

- memoriu tehnic justificativ cuprinzând 
descrierea activității ce urmează a se 
desfășura și specificarea clară a titlului 
proiectului 

Nu se 

percep 

tarife 

Termen de 

eliberare: 

30 zile 

Termen de 

valabilitate

: nelimitat 
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Fişa nr. 4 - AVIZE/ AUTORIZAŢII NECESARE PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI  EUROPENE 
 

Instituţia 

adresa, 
nr.telefon/fax 

Actul care i se emite 

solicitantului 

Cadrul legal Documentele necesare pe care 

trebuie să le prezinte solicitantul 
Tarife Termene 

Direcţia de Sănătate 
Publică Buzău 

 str. General Grigore 

Baştan, nr.3  tel.  
secretariat: 

0238.710860; 

0238.721901 

tel. centrala: 

0238.725690, 

0238.725691 

fax: 0238.721539 
 

 

 

Asistenţă de specialitate 
de sănătate publică – 

NOTIFICARE 

( evaluarea condiţiilor 
igienico-sanitare înainte 
de realizarea proiectului) 

O.M.S. 

1030/2009 

modificat si 

completat de   

OMS 

251/16.03.201

2 

modificat si 

completat 

de OMS 

1185/ 

20.11.2012 

 

 

 

- Cerere 

-Taxa fiscală locală : 

- rural :de la primăria solicitantului ; 
- urban : tariful este de 20 lei, iar în cazul în 
care solicitantul este din mediul rural şi 
achită în Municipiul Buzău, tariful este de 10 
lei 

- Certificatul de urbanism 

- Actul de deţinere legală a 
spaţiului/terenului 

- Schiţa de amplasare în zonă, cu 
menţionarea vecinătăţilor imediate, după caz 

- Proiectul obiectivului din care să reiasă 
circuitele funcţionale, destinaţia spaţiilor şi 
suprafeţelor acestora, după caz, schiţe cu 
detalii de structura funcţională şi dotări 

specifice profilului de activitate 

- Memoriul tehnic privind descrierea 

obiectivului şi activităţii care se desfăşoară 
sau se va desfăşura 

- Hotărârea judecătorească de 
înfiinţare/certificatul de inregistrare la Oficiul 
Registrului Comerţului 
- Acte doveditoare privind deţinerea legală a 
spaţiului 
- Dovadă achitării tarifului : 
 

Pentru eliberare in regim urgenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 lei 
 

Termen de 

valabilitate: 

notificarea 

este 

valabila 

atat timp 

cat nu se 

modifica 

memoriul 

tehnic/conf.

certificat de 

urbanism 

 

 

Termen de 

eliberare : 

20 de zile 

de la 

înregistrare 

 

 

Termen de 

eliberare : 

maximum 

5zile 

lucratoare 
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Instituţia 
adresa, 

nr. 

telefon/fax 

Actul care i se 
emite 

solicitantului 

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie să 
le  prezinte solicitantul 

Tarife Termene 

Direcţia de 
Sănătate Publică 
Buzău 

 str. General 

Grigore Baştan, 
nr.3  tel.  

secretariat: 

0238.710860; 

0238.721901 

tel. centrala: 

0238.725690, 

0238.725691 

fax: 0238.721539 

Certificare 

conformitate – 

NOTIFICARE (evaluarea 

condiţiilor igienico-

sanitare la finalizare 

proiect)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.M.S. 

1030/2009 

 

 

 

 

Protocol  

M.S. 

/ 

A.F.I.R. 

 

- Cerere 

- Taxa fiscală locală : 

- rural :de la primăria solicitantului ; 
- urban : tariful este de 20 lei, iar în cazul în care 
solicitantul este din mediul rural şi achită în municipiul 
Buzău, tariful este de 10 lei  
- Actul de deţinere legală a spaţiului/terenului 
- Proiectul obiectivului din care să reiasă circuitele 
funcţionale, destinaţia spaţiilor şi suprafeţelor acestora, 
după caz, schiţe cu detalii de structura funcţională şi dotări 
specifice profilului de activitate 

- Memoriul tehnic cu descrierea modului de îndeplinire a 
cerinţelor prevăzute de reglementările legale specifice 
domeniului de activitate, respectiv fluxul tehnologic 

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului 

Comerţului, cu specificarea codului CAEN al 
activităţii/activităţilor pentru care se solicită certificarea  
- Hotărârea judecătorească de înfiinţare/certificatul de 
inregistrare la oficiul registrului comertului 

- Dovadă achitării tarifului : 
 Pentru eliberarea in regim de urgenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 lei 

 

 

 

 

 

 

50 lei 

 

Termen de 

valabilitate: 

notificarea este 

valabila atat 

timp cat nu se 

modifica 

structura 

functionala a 

obiectivului 

evaluat 

 

 

 

 

Termen de 

eliberare:  

20 de zile de la 

înregistrare 

 

 

 

Termen de 

eliberare :maxi

mum 5 zile 

lucratoare 

 

NOTIFICARE (negaţie, 
în cazul în care nu face 
obiectul evaluarii 

sanitare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cerere 

 

 

 

 - 

Termen de 

valabilitate: atat 

timp cât sunt 
îndeplinite 
condiţiile legale 
pe baza cărora 
a fost emisă 
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Fişa nr. 5 - AVIZE/ AUTORIZAŢII NECESARE PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI  EUROPENE 
 

Instituţia 

(coordonate) 

Actul care i se 

emite solicitantului 

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie 

să le prezinte solicitantul 

Tarife Termene 

Administraţia 
Naţională "Apele 

Române" 
Administraţia 
Bazinală de Apă 
Buzău - Ialomiţa 

Buzău, Strada 
Bucegi, nr. 20 bis 

120208  

Tel. 0238/ 

725446, 725447, 

725448 Fax. 0238 

– 427237; sau 

Sistemul de 

Gospodarire a 

Apelor Buzău (SGA 
Buzau) 

Buzău, Strada 

Vlasiei, nr. 3 

Tel. 0238/431214 

Fax. 0238/431214 

Sau 

SGA VRANCEA 

Strada Brăilei nr. 
121+123 

Focşani,Judeţul 
Vrancea. Tel. 

0237/227800 

Fax. 0237/221345 

 

 

AVIZ DE GOSPODARIRE 

A APELOR 

LEGEA Nr. 107 din 25 

septembrie 1996 - Legea 

apelor; ORDIN nr. 662 din 28 

iunie 2006 

privind aprobarea Procedurii si 

a competentelor de emitere a 

avizelor si autorizaţiilor de 
gospodărire a apelor; 
ORDIN nr. 799 din 6 februarie 

2012 privind aprobarea 

Normativului de continut al 

documentaţiilor tehnice de 

fundamentare necesare 

obţinerii avizului de gospodărire 
a apelor si a autorizaţiei de 
gospodărire a apelor; 
ORDIN nr. 1.044 din 27 

octombrie 2005 pentru 

aprobarea Procedurii privind 

consultarea utilizatorilor de apa, 

riveranilor si publicului la luarea 

deciziilor in domeniul 

gospodăririi apelor şi a 
autorizaţiei de gospodărire a 
apelor unde sunt prevăzute 

prevederi specifice pe categorii 

de lucrări. Documentaţia 
tehnica va conţine obligatoriu 
urmatoarele: memoriu tehnic, 

planuri de incadrare in zona, 

planuri de situatie cu 

propunerile de amplasare 

amplasare a obiectelor 

investitiei, marimea 

suprafeţelor ocupate de 

lucrările de investiţii, 
coordonatele STEREO 70 ale 

punctelor ce delimiteaza 

suprafeţele. 

A. SOLICITANT PERSOANA JURIDICA 

1.Solicitare conform Ordinului nr. 662 din 28 

iunie 2006 privind aprobarea Procedurii si a 

competentelor de emitere a avizelor si 

autorizaţiilor de gospodărire a apelor ; 
2.Scrisoarea de confirmare a faptului că 
solicitantul nu înregistrează debite restante faţă 
de emitentul actului de reglementare. 

3.Documentaţie tehnica in 2 exemplare intocmita 

de un proiectant atestat de Ministerul Apelor si 

Pădurilor cu respectarea normativului de continut 
cuprins in Ordinul ministrului mediului si pădurilor 
nr. 799 din 6 februarie 2012 privind aprobarea 

Normativului de continut al documentaţiilor 
tehnice de fundamentare necesare obţinerii 
avizului 

4.o copie de pe scrisoarea de informare publica a 

intentiilor privind activitatea propusa, adresata 

autoritatii publice locale, si confirmarea de 

primire a scrisorii de către acea autoritate, 
precum si o informare cu privire la intentia sa 

referitoare la activitatea propusa, publicata in 

ziarul local saptamanal, timp de doua saptamani 

consecutive, conform Ordinului nr. 

1044/27.10.2005 art. 11 si 12, anexa la) si lb). 

5. Certificat de inregistrare Oficiul Registrului 

Comerţului 
6. Certificat de Urbanism 

7.Acte referitoare la prorietatea asupra terenului. 

8.Studii de impact, studii hidrologice, 

hidrogeologice, hidraulice, de gospodărire a 
apelor dupa caz. 

 

 

Conform 

H.G. nr. 

328/31.03.2

0 10, tariful 

pentru avizul 

de 

gospodărire 
a apelor, 

funcţie de 
complexitate 

a folosinţei 
este 1931,70 

LEI sau 

2053,38 LEI 

Termen de 

eliberare: 30 

zile. 

Termen de 

valabilitate : 

pe toata 

durata de 

realizare a 

lucrărilor, 

daca execuţia 
acestora a 

inceput in cel 

mult 24 luni 

de la data 

emiterii 

avizului de 

gospodărire a 
apelor. 
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Instituţia 

adresa, nr. 

telefon/fax 

Actul care i se 

emite 

solicitantului 

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie să 
le prezinte solicitantul 

Tarife Termene 

Administraţia 
Naţională "Apele 
Române" 

Administraţia 
Bazinală de Apă 
Buzău - Ialomiţa 

Buzău, Strada 
Bucegi, nr. 20 bis 

120208 Tel. 

0238/ 725446, 

725447, 725448 

Fax. 

0238/427237 

sau 

Sistemul de 

Gospodarire a 

Apelor Buzău 
(SGA Buzau) 

Buzău, Strada 

Vlasiei, nr. 3 

Tel. 0238/431214 

Fax. 

0238/431214 

  sau 

SGA VRANCEA 

Strada Brăilei nr. 
121+123 

Focşani,Judeţul 
Vrancea  

Tel. 0237/227800 

Fax. 

0237/221345 
 

 
 
 
 
 

AVIZ DE 

GOSPODARIRE  A 

APELOR 

LEGEA Nr. 107 din 25 septembrie 

1996 - Legea apelor; ORDIN nr. 

662 din 28 iunie 2006 

privind aprobarea Procedurii si a 

competentelor de emitere a 

avizelor si autorizaţiilor de 
gospodărire a apelor; 
ORDIN nr. 799 din 6 februarie 

2012 privind aprobarea 

Normativului de continut al 

documentaţiilor tehnice de 
fundamentare necesare obţinerii 
avizului de gospodărire a apelor si 
a autorizaţiei de gospodărire a 
apelor; 

ORDIN nr. 1.044 din 27 octombrie 

2005 pentru aprobarea Procedurii 

privind consultarea utilizatorilor de 

apa, riveranilor si publicului la 

luarea deciziilor in domeniul 

gospodăririi apelor şi a autorizaţiei 
de gospodărire a apelor unde sunt 
prevăzute 

prevederi specifice pe categorii de 

lucrări. Documentaţia tehnica va 
conţine obligatoriu urmatoarele: 
memoriu tehnic, planuri de 

incadrare in zona, planuri de 

situatie cu propunerile de 

amplasare amplasare a obiectelor 

investitiei, marimea suprafeţelor 
ocupate de lucrările de investiţii, 
coordonatele STEREO 70 ale 

punctelor ce delimiteaza 

suprafeţele. 
 

B. SOLICITANT PERSOANA FIZICA 

1. Solicitare conform Ordinului nr. 662 din 28 iunie 

2006 privind aprobarea Procedurii si a 

competentelor de emitere a avizelor si 

autorizaţiilor de gospodărire a apelor ; 
2. Scrisoarea de confirmare a faptului că 
solicitantul nu înregistrează debite restante faţă de 
emitentul actului de reglementare. 

3. Documentaţie tehnica in 2 exemplare intocmita 
de un proiectant atestat de Ministerul Apelor si 

Padinilor cu respectarea normativului de continut 

cuprins in Ordinul ministrului mediului si pădurilor 
nr. 799 din 6 februarie 2012 privind aprobarea 

Normativului de continut al documentaţiilor 
tehnice de fundamentare necesare obţinerii 
avizului de gospodărire a apelor si a autorizaţiei de 
gospodărire a apelor, unde sunt prevăzute 
prevederi specifice pe categorii de lucrări. 
Documentaţia tehnica va conţine obligatoriu 
urmatoarele: memoriu tehnic, planuri de încadrare 
in zona, planuri de situatie cu propunerile de 

amplasare a obiectelor investiţiei, marimea 
suprafeţelor ocupate de lucrările de investiţii, 
coordonatele STEREO 70 ale punctelor ce 

delimiteaza suprafeţele. 
4. o copie de pe scrisoarea de informare 

publica a intentiilor privind activitatea propusa, 

adresata autoritatii publice locale, si confirmarea 

de primire a scrisorii de către acea autoritate, 
precum si o informare cu privire la intentia sa 

referitoare la activitatea propusa, publicata in 

ziarul local saptamanal, timp de doua saptamani 

consecutive, conform Ordinului nr. 

1044/27.10.2005 art. 11 si 12, anexa la) si lb). 

5. Certificat de Urbanism 

6. Acte referitoare la prorietatea asupra terenului. 

7.Studii de impact, studii hidrologice, 

hidrogeologice, hidraulice, de gospodărire a apelor 
dupa caz. 

Conform H.G. 

nr. 

328/31.03.20 

10, tariful 

pentru avizul 

de 

gospodărire a 
apelor, funcţie 
de 

complexitate 

a folosinţei 
este 1931,70 

LEI sau 

2053,38 LEI 

Termen de 

eliberare: 30 

zile. 

Termen de 

valabilitate : 

pe toata 

durata de 

realizare a 

lucrărilor, 
daca execuţia 
acestora a 

inceput in cel 

mult 24 luni 

de la data 

emiterii 

avizului de 

gospodărire a 
apelor. 
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Instituţia 

adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se 

emite 

solicitantului 

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie 

să le prezinte solicitantul 
Tarife Termene 

Administraţia 
Naţională "Apele 
Române" 
Administraţia 
Bazinală de Apă 
Buzău - Ialomiţa 

Buzău, Strada 
Bucegi, nr. 20 bis 

120208 Tel. 0238/ 

725446, 725447, 

725448 Fax. 

0238/427237 

 

sau 

Sistemul de 

Gospodarire a 

Apelor Buzău (SGA 
Buzau) 

Buzău, Strada 

Vlasiei, nr. 3 

Tel. 0238/431214 

Fax. 0238/431214 

 

  sau 

SGA VRANCEA 

Strada Brăilei nr. 
121+123 

Focşani,Judeţul 
Vrancea  

Tel. 0237/227800 

Fax. 0237/221345 

 

 

 

AUTORIZATIE DE 

GOSPODARIRE    

A APELOR 

 

 

 

 

 

 

 

LEGEA Nr. 107 din 25 

septembrie 1996 - Legea 

apelor; 

ORDIN nr. 662 din 28 

iunie 2006 

privind aprobarea 

Procedurii si a 

competentelor de emitere 

a avizelor si autorizaţiilor 
de gospodărire a apelor; 

ORDIN nr. 799 din 6 

februarie 2012 privind 

aprobarea Normativului 

de continut al 

documentaţiilor tehnice 
de fundamentare 

necesare obţinerii avizului 
de 

gospodărire a apelor si a 
autorizaţiei de 
gospodărire a apelor; 
 

 

A. SOLICITANT PERSOANA JURIDICA 

1 . Solicitare conform Ordinului nr. 662 din 28 iunie 

2006 privind aprobarea Procedurii si a 

competentelor de emitere a avizelor si autorizaţiilor 
de gospodărire a apelor ; 
2. Scrisoarea de confirmare a faptului că solicitantul 
nu înregistrează debite restante faţă de emitentul 
actului de reglementare. 

3. Documentaţie tehnica in 2 exemplare întocmită 
de un proiectant atestat de Ministerul Apelor si 

Pădurilor cu respectarea normativului de continut 
cuprins in Ordinul ministrului mediului si pădurilor 
nr. 799 din 6 februarie 2012 continut al 

documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare 
obţinerii avizului de gospodărire a apelor si a 
autorizaţiei de gospodărire a apelor 
4. Regulamentul de funcţionare- exploatare şi 
întreţinere.  
5. Planul de prevenire şi combatere a poluărilor 
accidentale.  

6. Planul de apărarea împotriva inundaţiilor dupa 
caz. 

 

 

Conform H.G. 

nr. 

328/31.03.20 

10, tarif 

pentru 

autorizaţia de 
gospodărire a 
apelor, funcţie 
de complexitate 

a folosinţei este 
1368,93 LEI sau 

1429,76 LEI. 

Termen de 

eliberare:  

45 zile. 

Termen de 

valabilitate :  

a)1 an pentru 

exploatările de 
nisipuri şi pietrişuri; 
 b) maximum 3 ani, 

pentru funcţionarea 
instalaţiilor de 
captare, tratare, 

pompare, transport, 

distribuţie şi 
înmagazinare, 
epurare sau 

preepurare a apei, 

precum şi pentru 
depozitarea 

deşeurilor menajere 
şi industriale; c) 
maximum 4 ani, 

pentru folosinţele 
de apa care 

evacueazaape uzate 

epurate pentru 

familiile şi grupele 
de substanţe 
periculoase cuprinse 

în lista II conform 
Hotărârii de Guvern 
nr. 351/2005 art. 5 

alin. (2) şi art. 6 
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Instituţia 

adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se  

emite 

solicitantului 

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie 

să le prezinte solicitantul 
Tarife Termene 

Administraţia 
Naţională "Apele 
Române" 
Administraţia 

Bazinală de Apă 
Buzău - Ialomiţa 

Buzău, Strada 
Bucegi, nr. 20 

bis 120208 Tel. 

0238/ 725446, 

725447, 725448 

Fax. 

0238/427237 

 

sau 

Sistemul de 

Gospodarire a 

Apelor Buzău 
(SGA Buzau) 

Buzău, Strada 

Vlasiei, nr. 3 

Tel. 

0238/431214 

Fax. 

0238/431214 

 

  sau 

SGA VRANCEA 

Strada Brăilei nr. 
121+123 

Focşani,Judeţul 
Vrancea  

Tel. 

0237/227800 

Fax. 

0237/221345 

 

 

AUTORIZATIE DE 

GOSPODARIRE    A 

APELOR 

LEGEA Nr. 107 

din 25 

septembrie 1996 

- Legea apelor; 

ORDIN nr. 662 

din 28 iunie 2006 

privind 

aprobarea 

Procedurii si a 

competentelor de 

emitere a 

avizelor si 

autorizaţiilor de 
gospodărire a 
apelor; 

ORDIN nr. 799 

din 6 februarie 

2012 privind 

aprobarea 

Normativului de 

continut al 

documentaţiilor 
tehnice de 

fundamentare 

necesare 

obţinerii avizului 
de 

gospodărire a 
apelor si a 

autorizaţiei de 
gospodărire a 
apelor; 

 

B. SOLICITANT PERSOANA FIZICA 

1.Solicitare conform Ordinului nr. 662 

din 28 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii si a 

competentelor de emitere a avizelor si 

autorizaţiilor de gospodărire a apelor ;  
2. Scrisoarea de confirmare a faptului că 

solicitantul nu înregistrează debite restante faţă de 
emitentul actului de reglementare. 

3. Documentaţie tehnica in 2 exemplare intocmita 

de un proiectant atestat de Ministerul Apelor si 

Pădurilor cu respectarea normativului de continut 

cuprins in Ordinul ministrului mediului si pădurilor 
nr. 799 din 6 februarie 2012 privind aprobarea 

Normativului de continut al documentaţiilor tehnice 
de fundamentare necesare obţinerii avizului de 
gospodărire a apelor si a autorizaţiei 

 

Conform H.G. 

nr. 28/31.03. 

2010, tariful 

pentru 

autorizaţia de 
gospodărire a 
apelor, funcţie 

de 

complexitate a 

folosinţei este 
1368,93 LEI 

sau 1429,76 

LEI. 

din 

"Programul de 

eliminare 

treptata a 

evacuarilor, 

emisiilor şi 
pierderilor de 

substanţe 
prioritar 

periculoase"; 

d) maximum 5 

ani pentru 

producerea de 

energie 

electrica, 

navigaţie, 
piscicultura, 

stuficultura, 

plutarit, flotaj 

şi agrement 
sau în alte 
scopuri 

neexceptate 

de legea 

apelor 
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Instituţia 

         adresa, 

 nr.telefon/fax 

Actul care I se 

emite solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care 

trebuie să le prezinte solicitantul 
Tarife Termene 

Administraţia 
Naţională "Apele 

Române" 
Administraţia Bazinală 

de Apă Buzău - 
Ialomiţa 

Buzău, Strada Bucegi, 
nr. 20 bis 120208 Tel. 

0238/ 725446, 

725447, 725448 Fax. 

0238/427237 

sau 

Sistemul de 

Gospodarire a Apelor 

Buzău (SGA Buzau) 
Sau 

SGA VRANCEA 

Administraţia 
Naţională "Apele 
Române" 
Administraţia Bazinalâ 
de Apă Buzău - 
Ialomiţa 

Buzău, Strada Bucegi, 
nr. 20 bis 120208  

Tel. 0238/ 725446, 

725447, 725448 Fax. 

0238/427237 

sau 

Sistemul de 

Gospodarire a Apelor 

Buzău (SGA Buzau) 
Sau 

SGA VRANCEA 

 

 

NOTIFICARE PENTRU 

ÎNCEPEREA EXECUŢIEI 
 

LEGEA Nr. 107 din 25 

septembrie 1996 - Legea 

apelor 

ORDIN nr. 662 din 28 iunie 

2006 

privind aprobarea Procedurii si 

a competentelor de emitere a 

avizelor si autorizaţiilor de 
gospodărire a apelor; 
ORDIN nr. 873 din 21 

februarie 2012 pentru 

aprobarea Procedurii de 

notificare din punctul de 

vedere al gospodăririi apelor; 
ORDIN nr. 1.044 din 27 

octombrie 2005 pentru 

aprobarea Procedurii privind 

consultarea utilizatorilor de 

apa, riveranilor si publicului la 

luarea deciziilor in domeniul 

gospodăririi apelor. 

A. SOLICITANT PERSOANA JURIDICA 

B. SOLICITANT PERSOANA FIZICA 

1. Solicitare conform Ordinului nr. 873 din 

21 februarie 2012 pentru aprobarea 

Procedurii de notificare din punctul de 

vedere al gospodăririi apelor. 
2. Scrisoarea de confirmare a faptului că 
solicitantul nu înregistrează debite restante 
faţă de emitentul actului de reglementare. 
3. Documentaţie tehnica in 2 exemplare 
intocmita de un proiectant atestat de 

Ministerul Apelor si Pădurilor. 

Conform 

H.G. nr. 

328/31.03.

20 10, 

tariful 

pentru 

Notificarea 

pentru 

inceperea 

execuţiei 
este 714,88 

LEI. 

Termen de 

eliberare: 10 

zile: 

Termen de 

valabilitate : 

1 an 

 

NOTIFICARE PENTRU 

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 

LEGEA Nr. 107 din 25 

septembrie 1996 - Legea 

apelor 

ORDIN nr. 662 din 28 iunie 

2006 

privind aprobarea Procedurii si 

a competentelor de emitere a 

avizelor si autorizaţiilor de 
gospodărire a apelor; 
ORDIN nr. 873 din 21 

februarie 2012 pentru 

aprobarea Procedurii de 

notificare din punctul de 

vedere al gospodăririi apelor 

A. SOLICITANT PERSOANA JURIDICA 

B. SOLICITANT PERSOANA FIZICA 

1. Solicitare conform Ordinului nr. 873 din 

21 februarie 2012 pentru aprobarea 

Procedurii de notificare din punctul de 

vedere al gospodăririi apelor. 
2. Scrisoarea de confirmare a faptului că 
solicitantul nu înregistrează debite restante 
faţă de emitentul actului de reglementare. 
3. Documentaţie tehnica in 2 

exemplare întocmită de un proiectant 
atestat de Ministerul Apelor si Pădurilor. 

Conform 

H.G. 

nr.328/31.0

3.2010, 

tariful 

pentru 

Notificarea 

pentru 

punerea in 

funcţiune 
este 714,88 

LEI. 

Termen de 

eliberare : 10 

zile 

Termen de 

valabilitate : 

notificarea isi 

pastreaza 

valabilitatea 

atat timp cat 

nu se 

modifica 

parametrii 

iniţiali care au 
stat la baza 

emiterii 

acesteia, dar 

nu mai mult 

de 4 ani. 
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Fişa nr. 6 - AVIZE/ AUTORIZAŢII NECESARE PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE 

 
 

Instituţia 

adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se emite 

solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care 

trebuie să le prezinte 
solicitantul 

Tarife Termene 

Agenţia pentru 
Protecţia  Mediului 
Buzău, 
Str. Democraţiei, nr. 
11, 

 Tel : 238.413117, 

0238 719693 Fax : 

0238 414551  

 
 

ACORD DE MEDIU 

( clasarea notificării, 
Decizia etapei de 

încadrare. Acord de 
mediu. Aviz Natura 2000) 
 

HG nr445/2009 privind 

evaluarea  

Impactului anumitor 

proiecte 

publice şi private asupra 
mediului; 

Ord MMP nr.135/2010 

privind Aprobarea 

Metodologiei de aplicare a 

evaluării impactului asupra 

mediului pentru proiecte 

publice şi private, 

OUG nr.57/2007 privind 

regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbătice cu  

completările si modificările 

ulterioare 

- Cerere: 

- Notificare; 

- Certificat de  Urbanism(dupa 

caz); 

- Plan de incadrare in zona; 

- Plan de situatie; 

 - Alte documente impuse de 

procedura. 
 

Conform Ord. 

MMDDnr. 

1108/2007 

pentru aprobarea 

Nomenclatorului 

lucrărilor si 
serviciilor care se 

presteaza de 

către autoritatile 
publice pentru 

protectia 

mediului in regim 

de tarifare si 

cuantumul 

tarifelor aferente 

acestora, cu 

completările si 
modificările 
ulterioare 

 

Conform Ord 

MMP nr. 

135/2010 
 

Menţiuni: - pentru proiectele PNDR există protocolul încheiat cu AFIR, 
- în urma implementării proiectelor, pentru activităţile care se vor desfăşura, titularii acestora sunt obligaţi să solicite 
şi să obţină Autorizaţie de mediu sau Autorizaţie integrata de mediu (după caz) sau negaţie (după caz). 
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Fişa nr.7- AVIZE/ AUTORIZAŢII NECESARE PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI  EUROPENE  
 

Instituţia 

adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se 

emite 

solicitantului  

Cadrul 

legal 

Documentele necesare pe care trebuie  

să le  prezinte solicitantul 

Tarife 

LEI FĂRĂ TVA 

Termene 

Agenţia  Naţională 
de Îmbunătăţiri 
Funciare ANIF- 

Filiala Teritorială 
Buzău-Moldova 

SUD Unitatea de 

Administrare 

Buzău 

Str.Frăsinet, nr.2, 
Buzău, Telefon: 
0238/725417, Fax: 

0238/446441 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZ ANIF de 

scoatere din 

circuitul agricol 

în afara 
amenajărilor de 
IF 

 

 

Legea 

138/2004 

1. Memoriu tehnic care să cuprindă: obiectul şi scopul lucrării ce se va 
efectua, amplasamentul terenului, situaţia juridică a terenului, 
operaţiuni topo cadastrale efectuate, situaţia apelor pluviale şi 
menajere de pe suprafaţa respectivă; 
2. Act de proprietate cu încheierea de autentificare notarială, 
3. Copie după certificatul de urbanism; 
4. Copie dupa extrasul de carte funciară şi încheierea acesteia; 
5. Copie după cartea de identitate sau după certificatul de 
înmatriculare; 
6. Plan de încadrare în zonă a suprafeţei pentru care s-a făcut cererea 
de eliberare a avizului în care vor fi trasate lucrările de îmbunătăţiri 
funciare; 

7. Plan de amplasament pe suport cadastral; 

8. Avizul Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii.-OUAI în 
cazul în care suprafaţa pentru care s-a făcut cererea de emitere a 

avizului se află în administrarea OUAI (după caz); 
9.(acolo unde este cazul) tabel centralizator pentru parcurile eoliene, 

situaţie terenuri (denumire turbine, nr parcelă, suprafaţă, nr .cadastral, 
nr . carte funciara -C.F.). 

 

 

   360  

Termen de 

eliberare : 

eliberare 5 

zile  

Termen de 

valabilitate : 

fară  termen 
de 

valabilitate 

AVIZ ANIF de 

scoatere din 

circuitul agricol 

în 

amenajările de 
IF 

 

 

Legea 

138/2004 

1. Memoriu tehnic care să cuprindă: obiectul şi scopul lucrării ce se va 
efectua, amplasamentul terenului, situaţia juridică a terenului, 
operaţiuni topo cadastrale efectuate, situaţia apelor pluviale şi 
menajere de pe suprafaţa respectivă; 
2. Act de proprietate cu încheierea de autentificare notarială, 
3. Copie după certificatul de urbanism; 

4. Copie dupa extrasul de carte funciară şi încheierea acesteia; 
5. Copie după cartea de identitate sau după certificatul de 
înmatriculare; 
6. Plan de încadrare în zonă a suprafeţei pentru care s-a făcut cererea 
de eliberare a avizului în care vor fi trasate lucrările de îmbunătăţiri 
funciare; 

7. Plan de amplasament pe suport cadastral; 

8. Avizul OUAI în cazul în care suprafaţa pentru care s-a făcut 
cererea de emitere a avizului se află în administrarea OUAI (după caz); 
9.(acolo unde este cazul) tabel centralizator pentru parcurile eoliene, 

situaţie terenuri (denumire turbine, nr parcelă, suprafaţă, nr .cadastral, 
nr C.F.). 

0-500 

mp 

370 Termen de 

eliberare : 

eliberare 5 

zile 

Termen de 

valabilitate : 

12 LUNI 

501-

5000 mp 

720 

5.001- 

10.000 

mp 

1.180 
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Instituţia 

adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se 

emite 

solicitantului  

Cadrul 

legal 

Documentele necesare pe care trebuie să le prezinte 
solicitantul 

Tarife 

LEI 

fara 

TVA 

Termene 

Agenţia  Naţională 
de Îmbunătăţiri 
Funciare ANIF- 

Filiala Teritorială 
Buzău-Moldova 

SUD Unitatea de 

Administrare 

Buzău 

Str.Frăsinet, nr.2, 
Buzău, Telefon: 
0238/725417, Fax: 

0238/446441 

 

 

AVIZ ANIF ptr. 

PUG, PUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legea 

138/2004 

1. Memoriu tehnic care să cuprindă: obiectul şi scopul lucrării ce se va 
efectua, amplasamentul terenului, situaţia juridică a terenului, operaţiuni 
topo cadastrale efectuate, situaţia apelor pluviale şi menajere de pe 
suprafaţa respectivă; 
2. Act de proprietate cu încheierea de autentificare notarială, 
3. Copie după certificatul de urbanism; 

4. Copie dupa extrasul de carte funciară şi încheierea acesteia; 
5. Copie după cartea de identitate sau după certificatul de înmatriculare; 
6. Plan de încadrare în zonă a suprafeţei pentru care s-a făcut cererea de 
eliberare a avizului în care vor fi trasate lucrările de îmbunătăţiri funciare; 
7. Plan de amplasament pe suport cadastral; 

8.Avizul de oportunitate favorabil al Consiliului Local pentru extinderea 

intravilanului, în cazul terenurilor solicitate pentru PUG, PUZ; 
9.Hotărârea Consiliului Local şi Avizul unic de aprobare PUZ a Consiliului 
Judeţean; 
10.Avizul OUAI în cazul în care suprafaţa pentru care s-a făcut cererea de 
emitere a avizului se află în administrarea OUAI (după caz); 
11.(acolo unde este cazul) tabel centralizator pentru parcurile eoliene, 

situaţie terenuri (denumire turbine, nr parcelă, suprafaţă, nr cadastral, nr 
C.F.). 

 

          

 

     475 

 

Termen de 

eliberare : 

eliberare 5 zile 

Termen de 

valabilitate : 

fară termen de 
valabilitate, în 
cazul avizelor de 

PUG,PUZ care au 

terenul situat în 
afara amenajărilor 
de IF 

-termen de 

valabilitate de 12 

luni, în cazul 
avizelor de PUG, 

PUZ care au 

terenul situat în 
amenajările de IF 

ACORD ANIF 

şi 
Prelungirea 

valabilităţii 
avizelor 

 

Legea 

138/2004 

1.Memoriu tehnic care să cuprindă obiectul şi scopul lucrării ce se va 
efectua, amplasamentul terenului, situaţia juridică a terenului, operaţiuni 
topo cadastrale efectuate, situaţia apelor pluviale şi menajere de pe 
suprafaţa respectivă; 
2.Act de proprietate cu încheierea de autentificare notarială; 
3.Copie după certificatul de urbanism; 
4. Copie dupa extrasul de carte funciară şi încheierea acesteia; 
5.Copie după cartea de identitate sau după certificatul de înmatriculare; 
6.Plan de încadrare în zonă a suprafeţei pentru care s-a făcut cererea de 

eliberare a acordului în care vor fi trasate lucrările de îmbunătăţiri funciare; 
7.Plan de amplasament pe suport cadastral; 

8. Copie dupa Ordin DADR; 

9 Copie dupa Avizul ANIF; 

10.Avizul OUAI în cazul în care suprafaţa pentru care s-a făcut cererea de 
emitere a avizului se află în administrarea OUAI. 

 

 

285 

Termen de 

eliberare : 

eliberare 5 zile 

fară termen de 
valabilitate, în 
cazul Acordurilor 

care au terenul 

situat în afara 
amenajărilor de IF 
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Instituţia 

adresa, 

   nr.telefon/fax 

Actul care i se 

emite 

solicitantului  

Cadrul 

legal 

Documentele necesare pe care trebuie să le prezinte 
solicitantul 

Tarife 

LEI FĂRĂ 
TVA 

Termene 

Agenţia  Naţională 
de Îmbunătăţiri 
Funciare ANIF- 

Filiala Teritorială 
Buzău-Moldova SUD 

Unitatea de 

Administrare Buzău 

Str.Frăsinet, nr.2, 

Buzău, Telefon: 
0238/725417, Fax: 

0238/446441 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZ ANIF 

de specialitate 

Legea 

138/2004 

1.Memoriu tehnic care să cuprindă obiectul şi scopul 
lucrării ce se va efectua, amplasamentul terenului, situaţia 
juridică a terenului, operaţiuni topo cadastrale efectuate, 

situaţia apelor pluviale şi menajere de pe suprafaţa 
respectivă; 
2.Act de proprietate cu încheierea de autentificare 
notarială; 
3.Copie după certificatul de urbanism; 
4. Copie dupa extrasul de carte funciară şi încheierea 
acesteia; 

5.Copie după cartea de identitate sau după 
certificatul de înmatriculare; 
6.Plan de încadrare în zonă a suprafeţei pentru care s-a 

făcut cererea de eliberare a acordului în care vor fi trasate 
lucrările de îmbunătăţiri funciare; 
7.Plan de amplasament pe suport cadastral; 

 

 

 

 

100 

Termen de 

eliberare : 

eliberare 5 

zile 

Termen de 

valabilitate : 

12 LUNI 

ADEVERINŢĂ 

pentru 

accesarea 

S.M.4.3 

componenta 

pentru 

infrastructura de 

irigaţii 
 

Manual de 

proceduri 

pentru 

S.M. 4.3 

component

a pentru 

infrastruct

ura de 

irigaţii  

Cerere pentru obţinerea adeverinţei 
 

 

 

- 

Termen de 

eliberare : 

eliberare 5 

zile 

Termen de 

valabilitate : 

fară termen 
de valabilitate 
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Fişa nr. 8 - AVIZE/ AUTORIZAŢII NECESARE PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI  EUROPENE  
 

Instituţia 
adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se 
emite 

solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care 
trebuie să le prezinte solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

Oficiul de   

Cadastru şi 
Publicitate 

Imobiliară Buzău 

B-dul N. 

BĂLCESCU, NR 
48 

TEL 0238 

711036, FAX 

0238 727933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZ DE EXECUŢIE- 

pentru lucrări pe 
suprafeţe mai mari 
de 100 ha 

Regulamentul 

aprobat prin ODG 

al ANCPI nr. 

700/2014 

Pentru toate tipurile de persoane 100 lei/lucrare Termen de 

eliberare : 

eliberare 7 zile 

Termen de 

valabilitate : 

3 luni  

PROCES VERBAL DE 

RECEPŢIE 

Legea 50/1991, 

Legea 350/2001, 

Regulamentul 

aprobat prin ODG 

al ANCPI nr. 

700/2014 

Pentru toate tipurile de persoane. 

Documentaţie întocmită conform 
prevederilor Regulamentului aprobat prin 

O.D.G. al A.N.C.P.I nr. 700/2014 , pentru 

recepţie ridicării topografice suport pentru 
obţinerea autorizatei de construire, pentru 
PUZ, PUD etc. 

pentru 

suprafeţe de 
sub 1 ha -200 

lei/ha - pentru 

suprafeţele 
mai mari de 1 

ha- 200 lei* 

suprafaţa in 
ha- dar nu 

mai mult de 

1500 lei. 

Termen de 

eliberare : 

eliberare 15 zile 

Termen de 

valabilitate : 

până la 
necesitatea 

actualizării 
datorată apariţiei 
de noi detalii 

PROCES VERBAL DE 

RECEPŢIE 

Legea 50/1991, 

Legea 350/2001, 

Regulamentul 

aprobat prin ODG 

al ANCPI nr. 

700/2014 

Pentru toate tipurile de persoane- 

Documentaţie întocmită conform 
prevederilor Regulamentului aprobat prin 

ODG al ANCPI nr. 700/2014 , pentru 

recepţie ridicării topografice suport pentru 
studiu de fezabilitate 

Nu se percep 

tarife 

Termen de 

valabilitate : 

până la 
necesitatea 

actualizării 
datorată apariţiei 
de noi detalii 
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Instituţia 
adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se 
emite 

solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie 
să le prezinte solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

Oficiul de   
Cadastru şi 
Publicitate 
Imobiliară 
Buzău 
B-dul N. 
BĂLCESCU, NR 
48 
TEL 0238 

711036, FAX 
0238 727933 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ÎNCHEIERE DE 
CARTE FUNCIARĂ- 

EXTRAS DE CARTE 
FUNCIARĂ PENTRU 
INFORMARE 

Regulamentu
l aprobat 

prin ODG al 
ANCPI nr. 

700/2014 

Pentru toate tipurile de persoane- 100 
lei/lucrare 

Termen de 
eliberare : 

eliberare 7 
zile 

Termen de 
valabilitate : 

3 luni  

PROCES VERBAL 
DE RECEPŢIE 

Legea 
50/1991, 

Legea 
350/2001, 

Regulamentu
l aprobat 
prin ODG al 

ANCPI nr. 
700/2014 

Pentru toate tipurile de persoane- 
Documentaţie întocmită conform 

prevederilor Regulamentului aprobat prin 
ODG al ANCPI nr. 700/2014 , pentru 

recepţie ridicării topografice suport pentru 
obţinerea autorizatei de construire, pentru 
PUZ, PUD etc. 

pentru 
suprafeţe de 
sub 1 ha -200 
lei/ha - 

pentru 
suprafeţele 
mai mari de 1 

ha- 200 lei* 
suprafaţa in 
ha- dar nu 
mai mult de 

1500 lei. 

Termen de 
eliberare : 

eliberare 15 
zile 

Termen de 
valabilitate : 
până la 
necesitatea 
actualizării 
datorată 
apariţiei de 
noi detalii 

PROCES VERBAL 
DE RECEPŢIE 

Legea 
50/1991, 

Legea 
350/2001, 

Regulamentu
l aprobat 

prin ODG al 
ANCPI nr. 
700/2014 

Pentru toate tipurile de persoane- 
Documentaţie întocmită conform 
prevederilor Regulamentului aprobat prin 
ODG al ANCPI nr. 700/2014 , pentru 

recepţie ridicării topografice suport pentru 
studiu de fezabilitate 

Nu se percep 
tarife 

Termen de 
valabilitate : 

până la 
necesitatea 

actualizării 
datorată 
apariţiei de 
noi detalii 
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Instituţia 

adresa, 
nr.telefon/fax 

Actul care i se 

emite 
solicitantului  

Cadrul 

legal 

Documentele necesare pe care trebuie 

să le prezinte solicitantul 

Tarife 

 

Termene 

Oficiul de   

Cadastru şi 
Publicitate 

Imobiliară Buzău 

BD. N. BĂLCESCU, 
NR 48 

TEL 0238 711036, 

FAX 0238 727933 

 

 
 

EXTRAS DE CARTE 

FUNCIARĂ PENTRU 
INFORMARE 

 

LEGEA7/1996,

Regulam entul 

aprobat prin 

ODG al ANCPI 

nr. 700/2014 

 

Pentru toate tipurile de persoane- cerere solicitare 

eliberare extras de carte funciară pentru informare 

 

20 lei/imobil 

 

Termen de 

eliberare :  15 zile 

Termen de 

valabilitate : 

permanent 

AVIZ DE SCOATERE DIN 

CIRCUITUL 

AGRICOL 

 

Legea 

18/1991, 

Ordinul 

Ministerului 

agriculturii , 

pădurilor şi 
dezvoltării 
rurale 

897/2005 

 

Pentru toate tipurile de persoane-Documentaţia 

pentru scoatere a terenurilor din circuitul agricol 

 

pentru 

suprafeţe sub 
1 ha- 250 

lei/lucrare -

pentru 

suprafeţe între 
1-50 ha- 500 

lei/lucrare -

pentru 

suprafeţe 
peste 50 ha- 

700 lei/lucrare 

 

Termen de 

eliberare : 10 zile 

Termen de 

valabilitate : 

nelimitat, pentru 

avizele de scoatere 

definitivă a 
terenurilor din 

circuitul agricol - 2 

ani pentru avizele 

de scoatere 

temporară a 
terenurilor din 

circuitul agricol 

 

EXTRAS DE PLAN 

CADASTRAL PE 

ORTOFOTOPLAN 

 

Legea 

50/1991, 

Legea 

350/2001, 

Regulamentul 

aprobat prin 

ODG al ANCPI 

nr. 700/2014 

Persoane fizice- cerere solicitare eliberare extras de 

de plan cadastral pe ortofotoplan+ Card Identitate 

Persoane juridice-cerere solicitare eliberare extras de 

de plan cadastral pe ortofotoplan+ Card Identitate 

reprezentant legal societate+CUI 

15 lei/imobil 

 

15 lei/imobil 

 

Termen de 

eliberare : 

eliberare 3 zile 

Termen de 

valabilitate : 

permanent 
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Fişa nr.9 - AVIZE/ AUTORIZAŢII NECESARE PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI  EUROPENE  
 

Instituţia 

adresa, nr. 
telefon/fax 

Actul care i se 

emite 
solicitantului  

Cadrul 

legal 

Documentele necesare pe care trebuie  

să le prezinte solicitantul 
Tarife 

 

Termene 

Direcţia pentru 
Agricultură 
Judeţeană Buzău  

Mun. Buzău Str. 
Victoriei nr. 1 

Tel/fax: 
0238. 412807/ 

0238. 412211 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

AUTORIZAŢIE de 
plantare sau 

defrişare pentru 
pomii fructiferi 

-Legea nr. 
348/2003 -
HG nr. 

156/2004 
- Ordin nr. 

149/2004 

- cerere-tip 
- dovada utilizării terenului 
- un exemplar original al proiectului de 

infiintare a plantatiei pomicole, dupa caz 

Nu se 
percep 
tarife 

Termen de 
eliberare : 
- 48 de ore de 

la depunerea 
dosarului 

AUTORIZAREA 

spatiilor de 
depozitare 

- OUG nr. 

12/2006 
- Ordin 

222/2006 

- cerere-tip 

- fisa tehnica a unitatii de depozitare 
- documente de identificare (copie CI 

administrator si CUI agent economic) 
- contract deratizare/ dezinsectie 
- verificare metrologica cantar 

Nu se 

percep 
tarife 

Termen de 

eliberare : 
- 30 de zile 

de la 
depunerea 
documentelor 

AUTORIZAŢIE de 
cultivare a 

plantelor ce 
conţin substante 

stupefiante si 
psihotrope 

 

 
 

 

- Legea 
339/2005 -

HG nr. 
1915/2006 

- cerere-tip 
- documente de identificare(copie CI sau CUI 

agent economic) 
- documente de proprietate 

- contracte de valorificare a producţiei sau 
autorizatie/ pentru producerea de seminţe, 
sau dupa caz 

Nu se 
percep 

tarife 

Termen de 
eliberare : 

- autorizaţiile 
de cultivare 

se elibereaza 
pana la data 
de 10 mai a 

fiecărui an 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

Fişa nr. 10 - AVIZE/ AUTORIZAŢII NECESARE PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI  EUROPENE  
 

Instituţia 
adresa, nr. 

telefon/fax 

Actul care i se 
emite 

solicitantului 

Cadrul legal Documentele necesare pe care 
trebuie să le prezinte 

solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

Agenţia de Plăţi şi  
Intervenţie pentru 
Agricultură 

 Centrul Judeţean 
Buzău 

APIA Buzău 
Şoseaua 
Spătarului,nr. 7. 
Buzău 
Tel/ Fax. 0238/ 

716153 
 
 

CERTIFICAT privind 

înscrierea în 
Registrul 

Fermierilor 

Ordinul nr. 22/2011 

privind reorganizarea 
Registrului fermelor, care 

devine Registrul unic de 
identificare, în vederea 

accesării măsurilor 
reglementate de politica 
agricolă comună 

- documente de identificare (copie 

cartea de identificare/ CUI agent 
economic) 

 

Nu se 

percep 
tarife 

Termen 

de 
eliberare 

: 
-în 
aceeaşi zi 

ADEVERINŢĂ 
privind Programul 

Naţional Apicol 

Hotărârea nr. 443/2017 
privind aprobarea 

Programului naţional 
apicol pentru perioada 

2017-2019, a normelor 
de aplicare, precum şi a 
valorii sprijinului 

financiar. 
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Instituţia 

adresa, 
nr.telefon/fax 

Actul care i 

se emite 
solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe 

care trebuie să le prezinte 
solicitantul 

Tarife 

 

Termene 

Agenţia de Plăţi şi  
Intervenţie pentru 
Agricultură 
 Centrul Judeţean 
Buzău 
APIA Buzău 
Şoseaua 
Spătarului,nr. 7. 
Buzău 

Tel/ Fax. 0238/ 
716153 

 
 

 
 

CEREREA 
UNICĂ DE 

PLATĂ 
generată din 
aplicaţia IPA 
online 
 

 

Cererea unică de plată generată 
din aplicaţia IPA online 

Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2015 
pentru aprobarea schemelor de 

plăţi care se aplică în agricultură 
în perioada 2015-2020 şi pentru 
modificarea art. 2 din Legea nr. 

36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere 
în agricultură Ordinul nr. 
619/2015 pentru aprobarea 
criteriilor de eligibilitate, 

condiţiilor specifice şi a modului 
de implementare a schemelor de 

plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi 
(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 3/2015 pentru 

aprobarea schemelor de plăţi care 
se aplică în agricultură în perioada 
2015-2020 şi pentru modificarea 
art. 2 din Legea nr. 36/1991 
privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură, 
precum şi a condiţiilor specifice de 
implementare pentru măsurile 
compensatorii de dezvoltare 
rurală aplicabile pe terenurile 
agricole, prevăzute în Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 

2014-2020 

 

- documente de identificare 

(copie cartea de identificare/ 
CUI agent economic) 

 

 
Nu se 

percep 
tarife 

 
Termen 

de 
eliberare 

: 
-în 
aceeaşi zi 
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Fişa nr. 11 - AVIZE/ AUTORIZAŢII NECESARE PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI  EUROPENE  
 

Instituţia 

adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se emite 

solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care 

trebuie să le prezinte 
solicitantul 

Tarife 

 

Termene 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 
Buzău 

Mun. Buzău, str. 
Chiristigii, nr. 8-

10, jud. Buzău 
tel.:0238/402014

, 

fax:0238/724955 
 

AVIZ poliţie rutieră 
pentru lucrări care 
necesită amplasarea la 
drumul public a unor 

obiective sociale sau 

economice 

- O.U.G. nr. 195/2002Rep. 

privind circulaţia pe 
drumurile publice 

- H.G. nr. 1391/2006 pentru 

aprobarea Regulamentului de 

aplicare a O.U.G. nr. 

195/2002 

- O.U.G. nr. 43/1997 

privindregimul drumurilor 

publice 

- O.G. nr. 28/2000 privind 

stabilirea unor taxe pentru 

serviciile prestate pentru 

persoane fizice şi persoane 
juridice de către M.A.I. 

A.SOLICITANT PERSOANĂ 
JURIDICĂ: 
- cerere scrisă a solicitantului 
- copie certificat de înregistrare 

- certificat de urbanism 

- dovada achitării taxă aviz (O.G. 
nr. 128/2000) 

- proces verbal de constatare în 
teren încheiat între solicitant, 
administratorul drumului public şi 
poliţia rutieră 

- memoriu tehnic 

- schiţă semnalizare rutieră 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 lei în 
vederea 

eliberării în 
termen de 

30 de zile 

 

200 lei în 
vederea 

eliberării în 
termen de 

5 zile 

Termen de 

eliberare: 

30/5 zile, în 
funcţie de 
tariful achitat 

Termen de 

valabilitate: 

În faza de 
proiectare, 

documentul 

are 

valabilitate 

până la 
obţinerea 
autorizaţiei 
de 

construcţie 

 

În faza de 
executare a 

lucrării, 
documentul 

eliberat are 

valabilitate 

până la 
recepţia 
lucrării 
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Instituţia 

adresa, 
nr.telefon/fax 

Actul care i se 

emite 
solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe 

care trebuie să le prezinte 
solicitantul 

Tarife 

 

Termene 

Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean 
Buzău 
Mun. Buzău, str. 
Chiristigii, nr. 8-
10, jud. Buzău 
tel.:0238/40201

4, 
fax:0238/724955 

 

AVIZ poliţie rutieră 
pentru lucrări care 
necesită amplasarea 
la drumul public a 

unor obiective 
sociale sau 
economice 

- O.U.G. nr. 
195/2002Rep. 

privind circulaţia pe 
drumurile publice 

- H.G. nr. 
1391/2006 pentru 
aprobarea 

Regulamentului de 
aplicare a O.U.G. nr. 

195/2002 
- O.U.G. nr. 
43/1997 privind 

regimul drumurilor 
publice 

- O.G. nr. 28/2000 
privind stabilirea 
unor taxe pentru 

serviciile prestate 
pentru persoane 

fizice şi persoane 
juridice de către 
M.A.I. 

B. SOLICITANT PERSOANĂ 
FIZICĂ: 
- cerere scrisă a solicitantului 
- copie carte de identitate 

- certificat de urbanism 
- dovada achitării taxă aviz (O.G. 
nr. 128/2000) 

- proces verbal de constatare în 
teren încheiat între solicitant, 
administratorul drumului public şi 
poliţia rutieră 
- memoriu tehnic 

- schiţă semnalizare rutieră 

100 lei în 
vederea 

eliberării 
în termen 
de 30 de 
zile 
 

200 lei în 
vederea 

eliberării 
în termen 
de 5 zile 

Termen de 
eliberare: 

30/5 zile, în 
funcţie de tariful 
achitat 
Termen de 
valabilitate: 

În faza de 
proiectare, 

documentul are 
valabilitate până 
la obţinerea 
autorizaţiei de 
construcţie 

În faza de 
executare a 
lucrării, 
documentul 
eliberat are 

valabilitate până 
la recepţia 
lucrării 
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Instituţia 

adresa, 
nr.telefon/fax 

Actul care i se 

emite 
solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie 

să le prezinte solicitantul 
Tarife 

 

Termene 

Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean 
Buzău 
Mun. Buzău, str. 
Chiristigii, nr. 8-
10, jud. Buzău, 
tel.:0238/402014

, 
fax:0238/724955 

CERTIFICAT de 
cazier judiciar 

persoană fizică 
/persoană juridică 

Legea nr. 
290/2004 privind 

cazierul judiciar 
actualizată 

 

A.SOLICITANT PERSOANĂ JURIDICĂ: 
- cerere 

- dovada din care să reiasă calitatea de 
persoană juridică(codul unic de identificare, 
denumire persoana juridica,cod fiscal, 
numarul de ordine in registrul comertului in 
cazul societatilor reglementate de Legea 

societatilor nr.31/1990, republicată, cu 
modificarile şi completarile ulterioare- 

sediul,precum si datele cu caracter personal 
ale reprezentantului legal) 
- actului de identitate  a împuternicitului 
- Anexa nr. 38 din H.G. nr. 345/2010 pentru 
aprobarea modelelor formularelor – tip 

folosite în activitatea de cazier judiciar, în 
situaţia în care asociatul unic împuterniceşte 
o altă persoană 

B. SOLICITANT PERSOANĂ FIZICĂ: 
- cerere 

- actul de identitate în original 

 

Nu 

există 
tarife 

Termen de 
eliberare:  

3 zile 
 

Termen de 
valabilitate
: 

6 luni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

 

 

 

Fişa nr. 12 - AVIZE/ AUTORIZAŢII NECESARE PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI  EUROPENE  
 
Instituţia 
adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se 
emite solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie să 
le prezinte solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

Societatea de 

Distribuţie a Energiei 
Electrice Muntenia 

Nord SA Sucursala 

de Distribuţie a 
Energiei Electrice 

Buzău 

Str. Mareşal Al. 
Averescu nr. 3, 

Buzău, Jud. Buzău 

Tel: 0238 405 701 

Fax: 0238 405 704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZ TEHNIC DE 

RACORDARE pentru 

utilizatori noi /existenti 

(ATR) 

Ord. ANRE 

59/2013 Ord. 

ANRE 63/2014 

Ord. ANRE 

62/2017 

- cerere; 

- datele tehnice si energetice caracteristice locului de 

consum si/sau producere, conform reglementarilor in 

vigoare la data depunerii cererii de racordare, aprobate de 

autoritatea competenta (chestionarul energetic); 

- copia certificatului de urbanism eliberat in vederea 

obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul sau 
pentru instalatia ce se realizeaza pe locul de consum 

si/sau producere respectiv, in termen de valabilitate; 

- planul de situatie la scara, cu amplasarea in zona a 

locului de consum si/sau de producere, vizat de emitentul 

certificatului de urbanism ca anexa la acesta, pentru 

construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se 
modifica, in copie. Pentru construcţiile existente care nu se 
modifica este suficienta schiţa de amplasament, cu 
coordonate din care sa rezulte preciz poziţia locului de 
consum si/sau de producere; 

- Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul 

urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, daca acesta a fost 

solicitat prin certificatul de urbanism, in copie; 

Anexa 1 Termen de 

eliberare:  

30zile 

 

Termen de 

valabilitate: 

30 ani 

AVIZ TEHNIC DE 

RACORDARE pentru 

utilizatori noi /existenti 

(ATR  

Ord. ANRE 

59/2013, Ord. 

ANRE 63/2014, 

Ord. ANRE 

62/2017 

- copia actului de identitate, certificatului de inregistrare la 

Registrul Comerţului sau a altor autorizaţii legale de 
funcţionare emise de autoritatile competente, dupa caz. 
Daca solicitarea de racordare este facuta in numele unui 

agent economic, iar la locul de consum se desfasoara o 

activitate economica se ataseaza certificatul de 

inregistrare la Registrul Comerţului. Daca solicitarea de 
racordare este facuta in numele unei persoane fizice, iar 

locul de consum este locuinţa se ataseaza copia actului de 
identitate; 

Anexa 1 Termen de 

eliberare:  

30zile 

 

Termen de 

valabilitate: 

30 ani 
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Instituţia 

adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se 

emite 

solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie să le 
prezinte solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

Societatea de 

Distribuţie a 
Energiei Electrice 

Muntenia Nord SA 
Sucursala de 
Distribuţie a 
Energiei Electrice 
Buzău 

Str. Mareşal Al. 
Averescu nr. 3, 
Buzău, Jud. Buzău 

Tel: 0238 405 701 
Fax: 0238 405 704 

 
 

AVIZ TEHNIC DE 

RACORDARE 
pentru utilizatori 

noi /existenti (ATR  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ord. ANRE 

59/2013 Ord. 
ANRE 63/2014 

Ord. ANRE 
62/2017 

- actul de proprietate sau orice alt inscris care 

atesta dreptul de folosinţa asupra terenului, 
incintei si/sau clădirii care constituie locul de 
consum si/sau producere (contract de 
vanzare- cumparare, contract de donaţie, 
contract de închiriere, înscrierea in cartea 
funciara pentru construcţiile noi finalizate in 
momentul solicitării racordării), pentru care se 

solicita racordarea, in copie. In cazul spatiilor 
care nu sunt in proprietatea utilizatorului, este 
necesar acordul scris al proprietarului pentru 

realizarea de instalatii electrice si/sau 
capacitati energetice; 

- autorizaţia de construire pentru obiectivul ce 
se realizeaza pe locul de consum si/sau 
producere respectiv, in termen de valabilitate, 

in copie, in situatia in care se solicita 
racordarea unei organizari de şantier pentru 
realizarea acestuia; 
- alte documente pe care le consideraţi 
necesare in sprijinul cererii de racordare. 

 

Anexa 1 Termen de 

eliberare:  
30zile 

 
Termen de 
valabilitate

: 30 ani 

CERTIFICAT DE 

RACORDARE 
 (CrR) 

 

Ord. ANRE 

59/2013 Ord. 
ANRE 

63/2014, Ord. 
ANRE 62/2017 

- cerere; 

- datele tehnice si energetice caracteristice 
locului de consum si/sau producere, conform 

reglementarilor in vigoare la data depunerii 
cererii de racordare, aprobate de autoritatea 
competenta (chestionarul energetic); 

 

Anexa 1 Termen de 

eliberare:  
10zile 

 
Termen de 
valabilitate

: 
durata de 

existenta a 
instalatiei 
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Instituţia 
adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se 
emite 

solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie să 
le prezinte solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

Societatea de 

Distribuţie a 
Energiei Electrice 

Muntenia Nord SA 

Sucursala de 

Distribuţie a 
Energiei Electrice 

Buzău 

Str. Mareşal Al. 
Averescu nr. 3, 

Buzău, Jud. Buzău 

Tel: 0238 405 701 

Fax: 0238 405 704 

 

 

CERTIFICAT DE 

RACORDARE  

(CrR) 

 

Ord. ANRE 

59/2013 Ord. 

ANRE 63/2014 

Ord. ANRE 

62/2017 

- actul de proprietate sau orice alt inscris care atesta 

dreptul de folosinţa asupra terenului, incintei si/sau clădirii 
care constituie locul de consum si/sau producere (contract 

de vanzare- cumparare, contract de donaţie, contract de 
inchiriere, înscrierea in cartea funciara pentru construcţiile 
noi finalizate in momentul solicitării racordării), pentru 
care se solicita racordarea, in copie. In cazul spatiilor care 

nu sunt in proprietatea utilizatorului, este necesar acordul 

scris al proprietarului pentru realizarea de instalatii 

electrice si/sau capacitati energetice; 

- schiţa de amplasament, cu coordonate din care sa 
rezulte precis poziţia locului de consum si/sau de 
producere; 

- alte documente pe care le consideraţi necesare in 

sprijinul cererii de racordare. 

Anexa 1 Termen de 

eliberare:  

10zile 

 

Termen de 

valabilitate: 

Durata de 

existenta a 

instalatieei 

 

 

 

AVIZ  DE AMPLASAMENT 

(AA) 

Ord. ANRE 

25/2016 

Ord. ANRE 

62/2017 

- cerere de emitere a avizului de amplasament; 

- certificatul de urbanism, in copie; 

- plan de încadrare in teritoriu, la scara, in doua 

exemplare, vizat de către emitentul certificatului, anexa la 
certificatul de urbanism; 

- plan de situatie, respectiv plan privind construcţiile 
subterane, la scara, in doua exemplare, cu amplasarea 

obiectivului, vizat de către emitentul certificatului, anexa 

la certificatul de urbanism. Din acestea trebuie sa rezulte 

clar coordonatele viitoarei constructii, in plan orizontal si 

vertical fata de puncte de reper fixe existente in teren, 

pentru a putea fi stabilita poziţia fata de reţelele electrice 
din zona; 

- copie act identitate CI/BI 

- act de proprietate teren; 

- certificatul de inmatriculare si cont bancar pentru 

persoane juridice; 

- memoriu tehnic  proiect constructie; 

 

Anexa 1 Termen de 

eliberare:  

15zile 

 

Termen de 

valabilitate: 

Permanent 
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ANEXA 1 

Tarife de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de 
amplasament 
 

Nr. 
crt. 

Simb. Tranşe de putere Unitate de măsură Tarif fără TVA 
(RON) 

Emitere Avize de amplasament 

 1 Tarif emitere AA pentru reţele edilitare pe bază 
de fişă de coexistentă 

 1 km reţea 125 

 

 

2 Tarif emitere AA pentru reţele edilitare pe bază 
de studiu de coexistentă 

 38 

 

 

3 Tarif emitere AA pentru o construcţie / un 
obiectiv pe bază de fisă de coexistentă 

 1 aviz 95 

 

 

4 Tarif emitere AA pentru o construcţie / un 
obiectiv pe bază de studi u de coexistentă 

 29 

 

 

5 Tarif emitere AA pentru reţele edilitare cu 
lungime sub 1 km sau branşamente edilitare 
individuale (gaze, apă, canalizare), pe bază de 
fişă de coexistenţă 

 1 aviz 63 

 

 

6 Tarif emitere AA pentru reţele edilitare cu 
lungime sub 1 km sau branşamente edilitare 
individuale (gaze, apă, canalizare), pe bază de 
studiu de coexistenţă 

 19 

 
Emitere Avize tehnice de racordare pentru utilizatori noi 

 

 7 Tarif emitere ATR la RED pentru un loc de 

consum şi/sau de producere pe bază de fişă de 
soluţie 

P < 30 kW 1 aviz 70 

 8 30 < P < 100 kW 1 aviz 160 

 9 P>100 kw 1 aviz 215 

 10  P < 30 kW 1 aviz 21 

 

 11 Tarif emitere ATR la RED pentru un loc de 

consum şi/sau de producere pe bază de studiu 
de soluţie 

30<P< 100 kW 1 aviz 48 

 12 P> 100 kW 1 aviz 65 

 13 Tarif emitere ATR la RET pentru un loc de 
consum şi/sau de producere 

P<50 MW 1 aviz 270 
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 14  50 < P < 100 
MW 

1 aviz 350 

 15  P> 100 MW 1 aviz 435 

 

 
 

Emitere Certificate de racordare 

 16 Tarif emitere certificat de racordare  1 certificat 0 

 

 Actualizare Avize tehnice de racordare/Certificate de racordare pentru utilizatori existenţi 
 17  

Tarif actualizare ATR/CR la RED pentru un loc 

de consum şi/sau de producere, urmare a unor 
modificări tehnice 

P < 30 kW  
 

1 aviz/ 1 certificat 

55 

 18 30 < P < 100 kW 120 

 19 P> 100 kW 185 

 20  
Tarif actualizare ATR/CR la RED pentru un loc 

de consum şi/sau de producere, urmare a unor 
modificări de natură administrativă 

P < 30 kW  
 

1 aviz/ 1 certificat 

7 

 21 30 < P < 100 kW 16 

 22 P> 100 kW 22 

 23  
Tarif actualizare ATR/CR la RET pentru un loc 
de consum şi/sau de producere, urmare a unor 
modificări tehnice 

P < 50 MW  
 
1 aviz / 1 certificat 

205 

 24 50<P< 100 MW 250 

 25 P> 100 MW 270 

 26 Tarif actualizare ATR/CR la RET pentru un loc 

de consum şi/sau de producere, urmare a unor 
modificări de natură administrativă 

P < 50 MW  

 
1 aviz/ 1 certificat 

27 

 27  50<P< 100 MW 35 

 28  P > 100 MW 44 

 
 

Emitere Duplicat Aviz de amplasament / Aviz tehnice de racordare / Certificat de racordare 

 29 Tarif emitere duplicat AA/ATR/CR  1 duplicat 15 

 
"Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - prelucreaza datele dumneavoastra personale potrivit notificării nr. 18014, in 

conformitate cu Legea nr. 677/2001, in scopul realizarii activitatii de prestare a serviciului de distributie a energiei electrice. Datele dumneavoastra pot fi 

dezvăluite unor terti in baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita drepturile de acces, de interventie si de opoziţie in condiţiile 

prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa pe adresa societatii din Ploieşti, str. Marasesti nr. 

44, Jud. Prahova" SDEE 
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Fişa nr. 13 - AVIZE/ AUTORIZAŢII NECESARE PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI  EUROPENE  
 

Instituţia 

adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se 

emite 

solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe 

care trebuie să le prezinte 
solicitantul 

Tarife 

 

Termene 

Direcţia 
Judeteană pentru 
Cultură Buzău b-

dul N. Bălcescu, 

nr.48. mun. 

Buzău, Jud. Buzău 

tel./fax 

0238/723050 

 

               AVIZ Legea 422/2001 

- privind 

protejarea 

monumentelor 

istorice 

Atat pentru persoanele juridice cat si 

pentru pentru persoanele fizice 

documentele necesare sunt: 

-certificat de urbanism; -acte de 

proprietate; -planuri de încadrare in 
zona; 

-releveu existent; -proiect de 

arhitectura; -planşe privind relaţia 
cu monumentele din zona de 

protectie; -proiect PUD/PUZ; -

memoriu tehnic; -studiu istoric; -

expertiza tehnica; -planşe 
desfasurari stradale; 

-montaj fotografic. 

Tarifele pentru eliberarea avizelor de 

specialitate in vederea eliberării 
autorizaţiilor de costruire sau 
desfiinţare pentru imobilele aflate in 
zona de protectie a monumentelor 

istorice si in zonele protejate pentru 

care nu exista regulamente de 

constructie avizate sunt: - 1 leu/mp 

suprafaţa desfasurata pentru clădiri 
cu destinatia de locuinţa, sanatate, 
invatament sau cultura, conform 

legii, inclusiv pentru anexele 

gospodaresti, cu excepţia acelor 
anexe care sunt folosite pentru 

activitati economice; 

-5 lei/mp suprafaţa desfasurata 
pentru clădiri si/sau anexe 
gospodaresti in care se desfasoara 

activitati economice. 

-Termen de 

eliberare  

Documentaţiile 
merg spre avizare 

la Comisia Zonala 

a Monumentelor 

Istorice (MI), 

nr.10 Ialomita pt. 

monumentele 

istorice (MI) 

clasate  in Lista 

MI categoria  B 

(de interes local) 

si zonele de 

protectie si la 

Comisia Nationala 

a MI pt. MI 

clasate in Lista MI  

-categorie  A (de 

interes  national) 

si zonele de 

protectie. 

Comisiile se 

intrunesc o data 

pe luna. 

Direcţia 
Judeteană pentru 
Cultură Buzău b-

dul N. Bălcescu, 
nr.48. mun. 

Buzău, Jud. Buzău 

tel./fax 

0238/723050 

 

   Proprietarii de monumente istorice 

sunt scutiti de la plata taxei de 

autorizare a intervenţiilor executate, 
in conf. cu dispoziţiile Legii 422/2001 
privind protejarea 

monumentelor istorice, asupra 

monumentelor istorice detinute, in 

cazul in care utilizeaza bunul imobil 

numai pentru activitati necomerciale 

sau. in mod direct, numai pentru 

locuit. 
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Fişa nr. 14- AVIZE/ AUTORIZAŢII NECESARE PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE 
 

Instituţia 

adresa, 
nr.telefon/fax 

Actul care i se 

emite solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care 

trebuie să le prezinte solicitantul 
Tarife 

 

Termene 

Garda 
Forestieră 
Focşani,    b-dul 
Republicii nr.5, 
Focşani, 

Vrancea, 
tel:0237232231

, 
fax:023723050
4 

 

 AVIZ privind 
impadurirea  terenului 

agricol/neagricol 
(Masura 8-Submasura 
8.1-Impaduriri si 

crearea de suprafete 
impadurite) 

-OM 857/2016 
-OMADR 

287/16.08.2017 
-Acordul de 
delegare nr. MMAP-

DGP 
156231/IM/2015 

-OM comun 
952/2016 al MADR 
si 1985/2016 al 

MAP 

Cerere cu anexe (copia Notei de 
constatare APIA, copia documentului de 

proprietate, planul de incadrare in zona 
cu identificarea terenului-efectuata de 
catre APIA) 

Nu sunt 
prevazute 

Nu este 
prevazut 

un termen 
specific.  
Se 

respecta 
termenul 

general 
de 30 de 
zile 

AVIZ proiect de 

impadurire (Masura 
8-Submasura 8.1-

„Impaduriri si crearea 
de suprafete 
impadurite”) 

-OM 857/2016 

-OMADR 
287/16.08.2017 

-Acordul de 
delegare nr. MMAP-
DGP 

156231/IM/2015 
-OM comun 

952/2016 al MADR 
si 1985/2016 al 
MAP 

Proiect tehnic de impadurire (2 

exemplare) 

Nu sunt 

prevazute 

20  zile 

 
 

 
 

 
 

AVIZ dosar tehnic 
(Masura 15-

Submasura 15.1 „Plati 
pentru angajamente 

de silvomediu” 

-OM 1002/2016 
-OM comun 

198/2017 am 
MADR si 583/2017 

al MAP 
-Acordul de 
delegare nr. MMAP-

DGP 156231 /IM / 
2015 

Dosar tehnic 
(2 exemplare) 

Nu sunt 
prevazute 

13 zile 
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Fişa nr. 15 - AVIZE/ AUTORIZAŢII NECESARE PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI  EUROPENE 
 

Instituţia 
adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se 
emite solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie 
să le prezinte solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

Inspectoratul 
pentru Situaţii 
de 
Urgenţă„Neron 
Lupaşcu” Buzău 
Str. Bistriţei nr. 
51, Buzău 
120112 
tel. 0238-

721301; fax 
0238-713973 
 

 

AVIZ  de Securitate 
la Incendiu 

-H.G. 571/2016 
pentru aprobarea 

categoriilor de 
constructii si 

amenajari care se 
supun avizarii si/sau 
autorizarii privind 

securitatea la 
incendiu 

-O.M.A.I. 129/2016 
pentru aprobarea 
Normelor 

metodologice de 
avizare şi autorizare 
privind securitatea 
la incendiu şi 
protecţia civilă 

Pentru construcţii noi: 
    a) cerere-tip; 

    b) certificatul de urbanism; 
    c) scenariul de securitate la incendiu; 

    d) referatul verificatorului de proiect 
atestat pentru cerinţa fundamentală 
"securitate la incendiu", construcţii şi/sau 
instalaţii, după caz; 
    e) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 
ori 1:1000; 
    *1) Cuprinde amplasamentul 
construcţiilor şi amenajărilor proiectate în 
raport cu elementele-cadru existente, cu 
menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi 
pentru toate edificiile limitrofe, precizându-
se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul 
de stabilitate la incendiu al acestora, după 
caz, precum şi faţă de căile de acces la 
drumurile publice, menţionându-se 

denumirea şi lăţimea lor. 
    g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 

sau 1:200, după caz, pentru arhitectură în 
care sunt incluse 

Nu se 
percep 

Termen de 
eliberare: 

15 zile de 
la data 

depunerii 
document
aţiei 
complete 
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Instituţia 
adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se 
emite 

solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie 
să le prezinte solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

Inspectoratul 

pentru Situaţii de 
Urgenţă  „Neron 
Lupaşcu” al Jud. 

Buzău 

Str. Bistriţei nr. 51, 
Buzău 120112 

tel. 0238-721301; 

fax 0238-713973 

 

AVIZ  de Securitate la 

Incendiu 

-H.G. 571/2016 

pentru aprobarea 

categoriilor de 

constructii si 

amenajari care se 

supun avizarii si/sau 

autorizarii privind 

securitatea la 

incendiu 

-O.M.A.I. 129/2016 

pentru aprobarea 

Normelor 

metodologice de 

avizare şi autorizare 
privind securitatea la 

incendiu şi protecţia 
civilă 

măsurile de securitate la incendiu şi pentru instalaţiile 
cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", 
întocmite la faza de proiectare pentru autorizaţia de 
construire; 

    q) opis cu documentele depuse. 

Pentru Construcţii existente, la care se execută lucrări 
de modificare şi/sauschimbare a destinaţiei pentru 
care se emit autorizaţii de construire   : 
    a) cerere-tip; 

    b) certificatul de urbanism; 

    c) scenariul de securitate la incendiu; 

    d) referatul verificatorului de proiect atestat pentru 

cerinţa fundamentală "securitate la incendiu", 
construcţii şi/sau instalaţii, după caz; 
    e) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 

1:1000; 

    *1) Cuprinde amplasamentul construcţiilor şi 
amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru 

existente, cu menţionarea distanţelor faţă de 
vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-

se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de 
stabilitate la incendiu al acestora, după caz, precum şi 
faţă de căile de acces la drumurile publice, 
menţionându-se denumirea şi lăţimea lor. 
    g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, 

după caz, pentru arhitectură în care sunt incluse 

măsurile de securitate la incendiu şi pentru instalaţiile 
cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", 
întocmite la faza de proiectare pentru autorizaţia de 
construire; 

   m) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, 
secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 
1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pe care se 
marchează modificările propuse; 
    q) opis cu documentele depuse. 

 

Nu se percep Termen de 

eliberare: 

15 zile de la 

data depunerii 

documentaţiei 
complete 
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Instituţia 

adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se emite 

solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie 

să le prezinte solicitantul 
Tarife 

 

Termene 

Inspectoratul 
pentru Situaţii 
de Urgenţă 

„Neron 
Lupaşcu” al 

Jud. Buzău 
Str. Bistriţei nr. 
51, Buzău 
120112 
tel. 0238-

721301; fax 
0238-713973 

 

 

AVIZ de Protecţie 
Civilă 

H.G. nr. 862 din 16 
noiembrie 2016 
pentru aprobarea 

categoriilor de 
construcţii la care 
este obligatorie 
realizarea 
adăposturilor de 
protecţie civilă, 
precum şi a celor la 
care se amenajează 
puncte de comandă 
de protecţie civilă 

-O.M.A.I. 129/2016 
pentru aprobarea 

Normelor 
metodologice de 
avizare şi 
autorizare privind 
securitatea la 

incendiu şi 
protecţia civilă 
 

    a) cerere-tip; 
    b) certificat de urbanism; 
    c) plan de situaţie şi de încadrare în 
zonă, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000, cu 
menţionarea distanţelor faţă de construcţiile 
vecine şi marcarea ieşirilor de salvare, după 
caz; 
    d) plan de arhitectură al nivelului 
subteran al construcţiei în care este 
amenajat adăpostul; 
    e) schema instalaţiilor de filtro-ventilaţie, 
pentru adăposturile cu capacitate mai mare 
de 50 de persoane şi schema instalaţiilor 
electrice din adăpost; 
    f) planul secţiunii verticale a clădirii pe 
care se reprezintă adăpostul, dacă este 
cazul, instalaţiile de filtro-ventilaţie din 
adăpost; 
    g) memoriu tehnic de specialitate care 
trebuie să conţină date privind: necesarul 
de personal de adăpostit; echiparea cu 
instalaţii speciale, grupuri sanitare, utilaje şi 
tâmplărie; accesul, grosimea pereţilor şi 

planşeelor; instalaţiile electrice, sanitare, de 
încălzire şi altele asemenea, de filtro-

ventilaţie pentru adăposturile cu capacitate 
de adăpostire de peste 50 de persoane; 
    h) opis cu documentele depuse. 
 

Nu se 
percep 

Termen de 
eliberare: 
15 zile de 

la data 
depunerii 

document
aţiei 
complete 
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Instituţia 
adresa, 

nr.telefon/ 
fax 

Actul care i se 
emite 

solicitantului 

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie 
să le prezinte solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

Inspectoratul 

pentru Situaţii de 
Urgenţă„Neron 

Lupaşcu”al Jud. 
Buzău 

Str. Bistriţei nr. 
51, Buzău 120112 

tel. 0238-721301; 

fax 0238-713973 

 

 

AUTORIZAŢIE de 
Securitate la Incendiu  

-H.G. 571/2016 

pentru aprobarea 

categoriilor de 

constructii si 

amenajari care se 

supun avizarii 

si/sau autorizarii 

privind 

securitatea la 

incendiu 

-O.M.A.I. 

129/2016 pentru 

aprobarea 

Normelor 

metodologice de 

avizare şi 
autorizare privind 

securitatea la 

incendiu şi 
protecţia civilă 

1. Construcţii pentru care a fost emis aviz de securitate la 
incendiu conform nr. crt. 1 (1. Construcţii noi) şi 2 (2. 
Construcţii existente, la care se execută lucrări de 
modificare şi/sauschimbare a destinaţiei pentru care se 
emit autorizaţii de construire) din anexa nr. 2 la normele 
metodologice şi:       
a) nu au fost puse în funcţiune;                  
b) au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la 
incendiu şi nu au survenit modificări ale reglementărilor 
tehnice, după momentul punerii în funcţiune.    
- a, b, c, d, f,  n, o, p, q, y - 

  a) cerere-tip; 

   b) autorizaţia de construire; 

   c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată 
spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - 

original; 

    d) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat 
spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de 

securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate 

dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare 
care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la 
incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document; 

      f) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după 
caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de 
securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea 
cerinţei "securitate la incendiu", din documentaţia tehnică 
la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de 

execuţie; 
. 

 

 

 

 

Nu se percep Termen de 

eliberare: 

30 zile de la 

data 

depunerii 

documentaţi
ei complete 
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Instituţia 
adresa, nr. 
telefon/fax 

Actul care i se 
emite 

solicitantului 

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie 
să le prezinte solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

Inspectoratul 

pentru Situaţii 
de Urgenţăn  

„Neron Lupaşcu” 
al Jud. Buzău 

Str. Bistriţei nr. 
51, Buzău  
120112 

tel. 0238-

721301; fax 

0238-713973 

 

 

AUTORIZAŢIE de 

Protecţie Civilă  

H.G. nr. 862 din 

16 noiembrie 

2016 

pentru aprobarea 

categoriilor de 

construcţii la 
care este 

obligatorie 

realizarea 

adăposturilor de 
protecţie civilă, 
precum şi a celor 
la care se 

amenajează 
puncte de 

comandă de 
protecţie civilă 

-O.M.A.I. 

129/2016 pentru 

aprobarea 

Normelor 

metodologice de 

avizare şi 
autorizare 

privind 

securitatea la 

incendiu şi 
protecţia civilă 

 

    a) cerere-tip; 

    b) autorizaţia de construire; 
    c) avizul de protecţie civilă şi documentaţia 
vizată spre neschimbare care a stat la baza 
emiterii avizului - original; 

    d) documentele prevăzute la lit. c)-g) din 

anexa nr. 3 la normele metodologice şi eventuale 
dispoziţii de şantier pentru modificările survenite; 
    e) procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor; 
    f) opis cu documentele depuse. 

 

Nu se percep Termen de 

eliberare: 

30 zile de la 

data 

depunerii 

documentaţ
iei complete 
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Fişa nr. 16 - AVIZE/ AUTORIZAŢII NECESARE PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI  EUROPENE  
 

Instituţia 

adresa, 

nr. telefon/fax 

Actul care i se emite 

solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie 

 să le prezinte solicitantul 
Tarife 

 

Termene 

Distrigaz  Sud 

Reţele ENGIE  

 Departamentul 

Acces Gaz şi 
Clientela 

Serviciul Relaţii 
Clienţi 
Biroul Gestiune 

Solicitări Clienţi 
B-dul Marasesti 

nr. 4 - 6 

Sector 4, 

Bucureşti 
tel: 021 9376 

fax: 021 301 21 

57 

Contact on-line: 

«vww.distrigazsu
d-retele.ro 

 

 

AVIZ de Principiu 

AVIZ de Traseu 

AVIZ de Amplasament 

 1. Depunerea unei cereri tip (anexam cerere), 

online pe pagina de Contact a site-ului nostru 

sau la unul din sediile societatii noastre; 

2.Dupa depunerea cererii se va elibera o nota 

de plata aferenta tarifului de emitere a avizului; 

3.Dupa achitarea notei de plata se depun 

urmatoareie documente: 

-Certificat de Urbanism (copie) 

-memoriu tehnic privind lucrarea de construire 

avuta in vedere; 

-plan incadrare in zona, scara 1:25000 sau 

scara 1 10000 (un exemplar): 

-plan de situatli/cadastral care sa cuprindă 
amplasarea constructilor in perimetrul propus sl 

drumurile de acces aferente (doua exemppiare 

scara 1:500); 

-carte de identitate/ Certificat de înregistrare 
fiscala fiscaia in scopuri TVA (copie); 

-procura/ imputemicire; 

-act de proprietate/ inchiriere/concesiune teren/ 

extras carte funciara; 

-dovada plaţii, efectuata in baza Notei de Plata 
primite. 

4.Daca documentaţia este completa, se emite 

aviz favorabil sau nefavorabil si se transmite in 

funcţie de modalitatea de comunicare 

specificata in cerere odata cu avizul se 

transmite si factura aferenta plaţii. 
 

- conform cu 

tipul de aviz 

solicitat şi 
suprafaţa / 

lungimea 

studiată. 
 

Termen de 

eliberare: 

durata 

estimata de 

emitere a 

avizului este de 

maxim 15 de 

zile lucratoare 

Termen de 

valabilitate: 

este de 12 luni 

de la data 

emiterii lui 
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Instituţia 
adresa, 

nr.telefon/fax 

 

Actul care i se 
emite 

solicitantului  

Cadrul legal Documentele 
necesare pe 

care trebuie să 
le prezinte 
solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

 
Distrigaz  Sud 

Reţele ENGIE 
 

   Suprafaţa 
terenului studiat 

500 
mp 

501 - 
2.000 

mp 

2.001 
mp 

 

Lungimea 

traseului studiat 

100 m 101 - 

500 m 

501 

m 

Tarif (TVA inclus) 188,60 

lei 

285,75 

lei 

365,2

2 lei 
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 Fişa nr. 17- AVIZE/ AUTORIZAŢII NECESARE PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI  EUROPENE  
 

 

Instituţia 
adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se 
emite 

solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care 
trebuie să le prezinte solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

Inspectoratul 

Judeţean în 
Construcţii - 
Buzău  
Str. Bâsca Mare, 
nr. 17A, cod 

poştal 120187, 
Municipiul Buzău 

Tel/Fax: 

0238.412874/ 

0238.432636 

 

 

AVIZ 

din punct de vedere 

tehnic al 

Inspectoratului de 

Stat în Construcţii - 
I.S.C. Avizul tehnic 

ISC este necesar 

pentru aprobarea 

investiţiei / includerea 
într-un program de 

finanţare şi se emite 
pentru documentaţii 
tehnico- economice 

întocmite la faza 
studiu de fezabilitate / 

documentaţie de 
avizare a lucrărilor de 

intervenţie 

HG nr. 1072 din 

11.09.2003 privind 

avizarea de către 
Inspectoratul de Stat în 
Construcţii a 
documentaţiilor tehnico-

economice pentru 

obiectivele de investiţii 
finanţate din fonduri 
publice -HG nr. 

907/2016 privind 

etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico- 

economice aferente 

obiectivelor / proiectelor 

de investiţii finanţate 
din fonduri publice -HG 

nr. 28/2008 privind 

aprobarea conţinutului- 
cadrual documentaţiei 
tehnico-economice 

aferente investiţiilor 
publice, precum şi a 
structurii şi 
metodologiei de 

elaborare a devizului 

general pentru obiective 

de investiţii şi lucrări de 
intervenţii 

-solicitare aviz 

-avizul beneficiarului investiţiei privind 
necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
- certificatul de urbanism în termen de 
valabilitate şi avizele/acordurile/studiile de 

specialitate solicitate prin acesta; 

-documentaţia tehnico-econo- mică, 
întocmită la faza de proiectare S.F./D.A.L.L, 
conform H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea 

conţinutului- cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei 
deelaborare a devizului general pentru 

obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
- expertiza tehnică de calitate, după caz; 
- studiul geotehnic, după caz; 
-auditul energetic, după caz; -alte studiide 

specialitate, după caz 

  

Termen de 

eliberare: 

10 zile 
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Instituţia 
adresa, 

nr. 
telefon/fax 

Actul care i se 
emite solicitantului 

Cadrul legal Documentele necesare pe care 
trebuie să le prezinte solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

Inspectoratul 

Judeţean în 
Construcţii - 
Buzău  
Str. Bâsca Mare, 
nr. 17A, cod 

poştal 120187, 
Municipiul 

Buzău 

Tel/Fax: 

0238.412874/ 

0238.432636 

 

ACORDUL 

Inspectoratului 

Judeţean în Construcţii 
Buzău pentru 
intervenţii în timp 
asupra construcţiilor 
existente 

Legea nr.10/1995 privind 

calitatea în construcţii, 
cu modificările ulterioare 

-Legea nr.50/1991 

privind autorizarea 

executării lucrărilor de 
construcţii, republicată -
HG nr.272/1994 care 

aprobă Regulamentul 
privind controlul de stat 

al calităţii în construcţii -
Ordinul Ministrului MDLPL 

nr. 500/2007 pentru 

aprobarea Procedurii 

privind emiterea 

acordului de către 
Inspectoratului de Stat în 
Construcţii - ISC pentru 

intervenţii în timp asupra 
construcţiilor -
Regulamentul privind 

conducerea şi asigurarea 
calităţii în construcţii şi 
Regulamentul privind 

stabilirea categoriei de 

importanţă a 
construcţiilor, aprobate 
prin Hotărârea 
Guvernului nr. 766/1997, 

cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- solicitare acord -certificat de urbanism în 
fotocopie, după caz, un exemplar; -memoriu 

ethnic, două exemplare; 
-expertiză tehnică sau acordul proiectantului 
iniţial al construcţiei, un exemplar; 
-plan de situaţie cu amplasarea obiectivului 
respective, un exemplar; 

-planşe cuprinzând soluţiile constructive 

propuse - un exemplar; 

-fotocopie de pe C.l./B.l., sau fotocopie de 

pe certificatul de înmatriculare 

 Termen de 

eliberare: 

10 zile 
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Instituţia 
adresa, 

nr. telefon / 
fax 

Actul care i se 
emite solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care 
trebuie să le prezinte solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

Inspectoratul 
Judeţean în 
Construcţii - 
Buzău  
Str. Bâsca Mare, 
nr. 17A, cod 
poştal 120187, 
Municipiul Buzău 
Tel/Fax: 
0238.412874/ 

0238.432636 
 

 

AVIZAREA de către 
Inspectoratul 

Judeţean în 
Construcţii Buzău a 
programului de 

control a calităţii 
lucrărilor 

-Legea nr.10/1995 
privind calitatea în 
construcţii, cu 
modificările 
ulterioare 

-Ordonanţa 
Guvernului nr. 

63/2001 privind 
înfiinţarea 
Inspectoratului de 

Stat în Construcţii - 
I.S.C., aprobată cu 
modificări prin 
Legea nr. 
707/2001, cu 

modificările şi 
completările 
ulterioare; -HG 
nr.272/1994 care 
aprobă 
Regulamentul 
privind controlul de 

stat al calităţii în 
construcţii 

- solicitare avizare -programul de control 
a calităţii lucrărilor propus de proiec-

tanţii de specialitate (construcţii, 
instalaţii, drumuri) -proiectul în faza 
DTAC si PT pe specialităţi 

 Termen de 
eliberare: 

10 zile 
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Fişa nr. 18 - AVIZE/ AUTORIZAŢII NECESARE PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI  EUROPENE  
 
Instituţia 

adresa, 

   nr.telefon/fax 

Actul care i se emite 

solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie  

să le prezinte solicitantul 
Tarife 

 

Termene 

Compania Naţională 
de Administrare a 

Infrastructurii 

Rutiere S.A. 

Direcţia Regională 
Drumuri  şi Poduri 
Bucureşti  
Secţia Drumuri 
Naţionale Buzău 

Str. Independenţei 
nr.63, cod 120204, 

Buzău 

Telefon: 0238/ 

72.54.31, 

0742/20.90.55; 

Telefax 

0238/71.01.86 

AVIZ DE AMPLASARE, în 
zona viitoarelor trasee de 

drumuri naţionale, 
drumuri expres şi 
autostrăzi 

- Ordinul 

ministrului 

transporturilor 

nr.1854/ 

29.12.2017, 

Anexa nr.5, 

punctul A.10 

Piese obligatorii pe care trebuie să le conţină documentaţia 
depusă în vederea obţinerii  
AUTORIZAŢIEI de amplasare şi/ sau de acces în zona drumului 
public pentru TOATE TIPURILE DE LUCRăRI 
a) Cererea pentru obţinerea avizului iniţial; 
b) Procesul-verbal de constatare pe teren, redactat de către 
secţia de drumuri naţionale pe raza căreia se execută lucrarea, 
care să conţină identificarea traseului conductei, adâncimea de 
pozare şi condiţiile restrictive impuse de administratorul 
drumului; 

c) Memoriu tehnic care va cuprinde descrierea lucrărilor de 
amplasare a conductelor, a construcţiilor aferente, respectiv 
cămine de vane, cămine de vizitare, staţii de pompare, cu 
respectarea condiţiilor restrictive impuse de administratorul 

drumului; 

d) Plan de situaţie topografic cu pozarea conductei în lungul 
drumului naţional, cu retragerile impuse de administratorul 
drumului, atât pentru conducte, cât şi pentru construcţiile 
aferente, respectiv cămine de vizitare, cămine de vane, staţii 
de pompare, cu corelarea picheţilor şi a poziţiilor kilometrice 
ale drumului; 

e) Soluţia tehnică propusă pentru amplasarea conductelor, 
corelată cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu 
normativele tehnice şi standardele în vigoare specifice; 
f) Profile transversale caracteristice cu situaţia din teren sau 
cu cea în curs de aprobare, pentru faza iniţială, urmând ca la 
faza următoare de proiectare să se prezinte profile 
transversale curente care se vor corela cu cele prezentate 

anterior. În cazul unor diferenţe, proiectantul de specialitate 
apă-canal poartă întreaga responsabilitate şi soluţia tehnică 
rămâne cea avizată iniţial; 
g) Soluţii pentru refacerea sistemului rutier şi a părţii 
carosabile afectate, dacă este cazul, cu respectarea soluţiei 
tehnice impuse de administratorul drumului. 

 

 

 

 

50 euro 

Termen de 

eliberare: 

30 de zile, de 

la data 

depunerii 

documentaţi
ei complete, 

cu 

posibilitatea 

prelungirii cu 

încă 15 zile, 
dacă soluţia 
propusă nu 
este corelată 
cu situaţia 
existentă în 
teren 
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Instituţia 
adresa, 

nr.telefon/fax 

Actul care i se 
emite 

solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie 
 să le prezinte solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

Compania 

Naţională de 
Administrare a 

Infrastructurii 

Rutiere S.A. 

Direcţia 
Regională 
Drumuri  şi 
Poduri Bucureşti  
Secţia Drumuri 
Naţionale Buzău 

Str. 

Independenţei 
nr.63, cod 

120204, Buzău 

Telefon: 0238/ 

72.54.31, 

0742/20.90.55; 

Telefax 

0238/71.01.86 

 

ACORD PREALABIL DE 

AMPLASARE ŞI/SAU 
ACCES în zona 
drumului, pentru 

obiective socio-

economice 

 

--O.G. nr.43/1997 

privind regimul 

drumurilor, cu 

modificările 
ulterioare, art.46 

alin.(1) şi art.48; 
- Ordinul 

ministrului 

transporturilor 

nr.1854/ 

29.12.2017, 

Anexa nr.5, 

punctul A.8 

Piese obligatorii pe care trebuie să le conţină 
documentaţia depusă în vederea obţinerii  
ACORDULUI PREALABIL pentru CONSTRUCŢII  
1. Cerere tip - original; 

2. Certificat de urbanism valabil – pentru obiectivele 

noi si planul de situatie vizat spre neschimbare  

    sau autorizaţia de construire, certificatul de 
urbanism aferent [cu planul de situatie vizat spre 

neschimbare] şi procesul verbal de recepţie la 
finalizarea lucrărilor - pentru obiectivele existente;  

* în cazul obiectivelor existente se va ataşa şi 
notificarea pentru intrare în legalitate primită din 
partea administratorului drumului. 

3. Proces verbal de constatare pe teren, încheiat cu 

Secţia Drumuri Naţionale/ Autostrazi pe raza căreia 
se execută lucrarea; 
4. Împuternicire/delegaţie din partea beneficiarului 
pentru semnarea, depunerea sau ridicarea 

documentelor ; 

5. Aviz/punct de vedere de la unităţi de proiectare 
funcţie de prevederile de modernizare a drumului ; 

6. Acordul Inspectoratului de Poliţie Judeţeană - 
Serviciul Poliţiei Rutiere + copie a chitanţei de plată a 
acordului ; 

7. Proiect tehnic (întocmit, semnat, ştampilat  şi 
verificat de un inginer de specialitate (inginer de 

drumuri – cf. Legii 10/1991-art.9): 

0. Referatul verificatorului de proiect  privind 

verificarea de calitate la cerinta A4, B2, D a 

proiectului. 

I. Memoriu tehnic de prezentare a lucrării solicitate 
pentru avizare - în original, care să cuprindă: 
- situaţia existentă (descriere pe scurt)  
 

 

 

 

130 euro 

 

 

Termen de 

eliberare: 

30 de zile, 

de la data 

depunerii 

documenta

ţiei 
complete, 

cu 

posibilitate

a 

prelungirii 

cu încă 15 
zile, dacă 
soluţia 
propusă nu 
este 

corelată cu 
situaţia 
existentă 
în teren 
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Instituţia 
adresa, 

nr. telefon / 
fax 

Actul care i se 
emite 

solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie  
să le prezinte solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

Compania 

Naţională de 
Administrare a 

Infrastructurii 

Rutiere S.A. 

Direcţia Regională 
Drumuri  şi Poduri 

Bucureşti  
Secţia Drumuri 
Naţionale Buzău 

Str. 

Independenţei 
nr.63, cod 

120204, Buzău 

Telefon: 0238/ 

72.54.31, 

0742/20.90.55; 

Telefax 

0238/71.01.86 

 

ACORD PREALABIL DE 

AMPLASARE ŞI/SAU 
ACCES în zona drumului, 
pentru obiective socio-

economice 

 

--O.G. nr.43/1997 

privind regimul 

drumurilor, cu 

modificările 
ulterioare, art.46 

alin.(1) şi art.48; 
- Ordinul 

ministrului 

transporturilor 

nr.1854/ 

29.12.2017, Anexa 

nr.5, punctul A.8 

 

- situaţia existentă (descriere pe scurt)  
- poziţia kilometrică şi metrică a amplasamentului (acces) 

în zona drumului; 
- elementele drumului national la poziţia kilometrică 
respective( nr. benzi, destinaţii, dimensiuni parte 
carosabilă, acostament, şanţ, trotuar, spaţiu verde, pantă, 
curbă, distanţe ax la parapet, împrejmuiri, limita de 

proprietate, etc.) ; 

- lucrări de artă existente în zona studiată - poduri, podeţe, 
ziduri de sprijin, etc. 

- poziţionarea investiţiei - localitate sau în afara localităţii, 
regimul tehnic, juridic, construcţii existente, vecini stânga-

dreapta pe 100 m si vis-a-vis de investitie (N, S, E, V); 

- indicatoare rutiere existente şi marcaj ; 
- sistemul rutier existent pe drumul naţional pe sectorul 
studiat. 

- situaţia propusă : 

- descrierea sumară a construcţiilor (care se menţin, la care 
se renunţă, care se propun) din incintă 

- amplasamentul şi distanţa de amplasare a construcţiilor şi 
a limitei de proprietate faţă de axul drumului naţional ; 
- activitatea ce se desfăşoară sau urmează a se desfăşura 
în incintă, cu implicaţii asupra traficului rutier ;  
- traficul estimat generat de obiectiv, pe tipuri şi număr de 
autovehicule ; 

- descrierea amenajării accesului la drumul naţional, 
conform Normativulului AND 600/2010 (razele de racordare 

la drumul naţional, lungimea deschiderii accesului la drumul 
national, dimensiuni intrare, ieşire, insulă denivelată) ;  
- modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale în lungul 
drumului naţional, în zona accesului şi în incintǎ; 
 

 

 

 

 
130 euro 

Termen de 

eliberare: 

30 de zile, 

de la data 

depunerii 

documentaţi
ei complete, 

cu 

posibilitatea 

prelungirii 

cu încă 15 
zile, dacă 
soluţia 
propusă nu 
este 

corelată cu 
situaţia 
existentă în 
teren 
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Instituţia 
adresa, 

nr.telefon/fax  

Actul care i se 
emite 

solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie  
să le prezinte solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

Compania 

Naţională de 
Administrare a 

Infrastructurii 

Rutiere S.A. 

Direcţia Regională 
Drumuri  şi Poduri 
Bucureşti  
Secţia Drumuri 
Naţionale Buzău 

Str. Independenţei 
nr.63, cod 120204, 

Buzău 

Telefon: 0238/ 

72.54.31, 

0742/20.90.55; 

Telefax 

0238/71.01.86 

 

ACORD PREALABIL DE 

AMPLASARE ŞI/SAU 
ACCES în zona drumului, 
pentru obiective socio-

economice 

 

-O.G. nr.43/1997 

privind regimul 

drumurilor, cu 

modificările 
ulterioare, art.46 

alin.(1) şi art.48; 
- Ordinul ministrului 

transporturilor 

nr.1854/ 

29.12.2017, Anexa 

nr.5, punctul A.8 

- modul de asigurare a locurilor de parcare (calcul conform 

anexei 5 la HG 525/1996), cu dimensiuni şi număr ; 
- detalii de sistem rutier pentru acces (aceeasi imbracaminte 

si sistem rutier echivalent cu cel al drumului naţional) si 
incinta. 

II. Plan de situaţie scara 1:500 – în original, în care se 
vor figura: 

- traseul existent al drumului naţional cu toate elementele 
sale, 

- vecinii (accese şi construcţii existente) pe o distanţă de 
100 m stânga-dreapta şi vis-a-vis faţă de poz. km a 
obiectivului, 

- amenajarea accesului la drumul naţional la marginea 
platformei drumului naţional, conform AND 600/2010 ; 

- amplasamentul construcţiilor (existente şi propuse) – 

distanţa faţă de axul şi marginea părţii carosabile a 

drumului ;  

- amplasamentul împrejmuirii, al limitei de proprietate, 
distanţa acestora faţă de axul drumul naţional; 
- modul de organizare a circulaţiei (desfăşurarea traficului) 
în incintă; 
- spaţiul destinat pentru parcare, cu figurarea locurilor si 
dimensiuni; 

- semnalizarea rutieră aferentă investiţiei. 
III. Plan de situaţie privind scurgerea apelor pluviale - 

scara 1:500 (fără semnalizare, cu cotele topo şi pantele);  
IV. Secţiuni transversale  

- în dreptul accesului şi al construcţiilor, 
- prin benzile suplimentare de circulaţie, cu specificarea 
distanţelor faţă de axul drumului naţional şi faţă de 
împrejmuire. 

 

 

 

 

130 euro 

Termen de 

eliberare: 

30 de zile, de 

la data 

depunerii 

documentaţi
ei complete, 

cu 

posibilitatea 

prelungirii cu 

încă 15 zile, 
dacă soluţia 
propusă nu 
este corelată 
cu situaţia 
existentă în 
teren 
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Instituţia 
adresa, 

nr. telefon / 
fax 

Actul care i se 
emite 

solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie 
 să le prezinte solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

Compania 
Naţională de 
Administrare a 
Infrastructurii 
Rutiere S.A. 

Direcţia 
Regională 
Drumuri  şi 
Poduri Bucureşti  
Secţia Drumuri 
Naţionale Buzău 
Str. 

Independenţei 
nr.63, cod 
120204, Buzău 

Telefon: 0238/ 
72.54.31, 

0742/20.90.55; 
Telefax 
0238/71.01.86 

 

ACORD PREALABIL 

DE AMPLASARE 
ŞI/SAU ACCES ÎN 
ZONA DRUMULUI, 

pentru obiective 
socio-economice 

 

-O.G. 

nr.43/1997 
privind regimul 
drumurilor, cu 

modificările 
ulterioare, 

art.46 alin.(1) şi 
art.48; 
- Ordinul 

ministrului 
transporturilor 

nr.1854/ 
29.12.2017, 
Anexa nr.5, 

punctul A.8 

V. Detalii de sistem rutier pentru acces şi drum 
naţional. 
8. Certificat de înregistrare (persoane juridice şi 
persoane fizice înmatriculate) sau act de 
identitate (persoane fizice) - copie; 

9. Acte de proprietate (sau contract inchiriere, 
comodat, locaţiune, concesionare) pentru 
terenul pe care se execută lucrarea. 
10. Plan de încadrare în zonă, la o scară 
convenabilă (1:2000), vizat de Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară – copie, pe 
care se va evidenţia amplasamentul. 
11. Fotografii ale amplasamentului [zona 
cuprinsa intre drumul national si proprietate. 
Documentaţia se depune în 3 exemplare – în 
cazul drumurilor naţionale,  
 şi în 6 exemplare - în cazul drumurilor 
europene. 

 

CONDITIILE MAI SUS MENTIONATE NU SUNT 
RESTRICTIVE PENTRU ADMINISTRATORUL 

DRUMULUI, ACESTA PUTAND SOLICITA 
PREZENTAREA UNOR DOCUMENTE 

SUPLIMENTARE SAU REALIZAREA/ 
MODIFICAREA ANUMITOR DETALII TEHNICE, 

DUPA CAZ. 
 

 

 

 

 

 

130 euro 

Termen de 
eliberare: 

30 de zile, 
de la data 
depunerii 

document
aţiei 
complete, 
cu 
posibilitate

a 
prelungirii 

cu încă 15 
zile, dacă 
soluţia 
propusă 
nu este 

corelată cu 
situaţia 
existentă 
în teren 
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Instituţia 
adresa, nr. 

telefon / fax 

Actul care i 
se emite 

solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie 
 să le prezinte solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

Compania Naţională 
de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere 

S.A. 

Direcţia Regională 
Drumuri  şi Poduri 
Bucureşti  
Secţia Drumuri 
Naţionale Buzău 

Str. Independenţei 
nr.63, cod 120204, 

Buzău 

Telefon: 0238/ 

72.54.31, 

0742/20.90.55; 

Telefax 

0238/71.01.86 

 

ACORD 

PREALABIL, 

pentru reţele 
edilitare noi şi 
existente 

 

-O.G. nr.43/1997 

privind regimul 

drumurilor, cu 

modificările ulterioare, 
art.46 alin.(1) şi 
art.48; 

- Ordinul ministrului 

transporturilor 

nr.1854/ 29.12.2017, 

Anexa nr.5, punctul 

A.8 

Piese obligatorii pe care trebuie sa le conţină 
documentaţia depusă în vederea obţinerii ACORDULUI 

PREALABIL  pentru INSTALAŢII  (conducte de ţiţei, 
gaze, apa, canalizare, cabluri telefonice, electrice, TV, 

fibra optică) 
1. Cerere tip (completată conform certificatului de 

urbanism); 

2. Copie a certificatului de urbanism, valabil, eliberat 

de organele competente pentru lucrările solicitate în 
cerere; 

3. Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă 
(1:2000), vizat de Oficiul de cadastru şi publicitate 
imobiliară, cu evidentierea traseului retelei; 
4. Proces verbal de constatare pe teren, încheiat cu 
Secţia Drumuri Naţionale/ Autostrazi pe raza căreia 
se execută lucrarea ;  

5. Împuternicire/delegaţie din partea beneficiarului 
pentru semnarea, depunerea sau ridicarea 

documentelor ; 

6. Avize tehnice de racordare la utilităţi 
de la societăţile deţinătoare de reţele ; 

7. Alte avize de la unităţi de proiectare, funcţie de 
prevederile de modernizare ale drumului national 

8. Proiect tehnic (întocmit, semnat, stampilat  şi 
verificat de un inginer de specialitate): 

I. Memoriu tehnic de prezentare a lucrării 
solicitate pentru avizare în original, care să cuprindă: 
 - situaţia existentă [pot fi prezentate imagini 

color ale amplasamentului] : 

- elementele drumului naţional la poziţia kilometrică 
respectivă (nr. benzi, destinaţii) – cotare faţă de ax a 
părţii carosabile, a acostamentului, şanţului, 
trotuarului, spaţiului verde, parapet, împrejmuiri, 
limita de proprietate, etc, 

- lucrări de artă si alte instalatii existente pe traseu – 

poduri, podeţe, ziduri de sprijin, contori trafic, 
camere roviniete etc. 

- instalaţii existente (distanţe faţă de axul drumului 
naţional) 

 

-in zonă protecţie 
DN: 400 euro + 0.2 

euro/ml pentru 

fiecare ml ce 

depaşeşte 100 m; 
-prin galerii vizitabile 

în localităţi, unde 
partea carosabilă 
este încadrată de 
borduri denivelate, 

fără afectarea 
amprizei şi a zonei 
de siguranţă a DN: 
200 euro + 0.2 

euro/ml pentru 

fiecare ml ce 

depaşeşte 100 m; 
-modernizare reţea, 
cu înlocuire 
tubulatură cu 
aceleaşi 
caracteristici, în zona 
de protecţie a DN: 
150 euro + 0.2 

euro/ml pentru 

fiecare ml ce 

depaşeşte 100 m; 
-modernizare reţea, 
cu înlocuire 
tubulatură cu 
aceleaşi 
caracteristici, prin 

galerie edilitară: 75 
euro + 0.2 euro/ml 

pentru fiecare ml ce 

depaşeşte 100 m; 

 
 

 

Termen de 

eliberare: 

30 de zile, de 

la data 

depunerii 

documentaţiei 
complete, cu 

posibilitatea 

prelungirii cu 

încă 15 zile, 
dacă soluţia 
propusă nu 
este corelată 
cu situaţia 
existentă în 
teren 
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Instituţia 
adresa, nr. 

telefon / fax 

Actul care i se 
emite 

solicitantului  

Cadrul 
legal 

Documentele necesare pe care trebuie  
să le prezinte solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

Compania 

Naţională de 
Administrare a 

Infrastructurii 

Rutiere S.A. 

Direcţia Regională 
Drumuri  şi Poduri 
Bucureşti  
Secţia Drumuri 
Naţionale Buzău 

Str. Independenţei 
nr.63, cod 120204, 

Buzău 

Telefon: 0238/ 

72.54.31, 

0742/20.90.55; 

Telefax 

0238/71.01.86 

 

    ACORD PREALABIL, 

pentru reţele edilitare 
noi şi existente 

 

-O.G. 

nr.43/1997 

privind regimul 

drumurilor, cu 

modificările 
ulterioare, 

art.46 alin.(1) 

şi art.48; 
- Ordinul 

ministrului 

transporturilor 

nr.1854/ 

29.12.2017, 

Anexa nr.5, 

punctul A.8 

- amplasamentul instalaţiei în cadrul zonei drumului 
naţional (distanţe faţa de axul drumului naţional); 
- descrierea sumara a modului de amplasare a 

instalaţiei : 
- modul de execuţie a şanţului in care va fi amplasata 
instalatia, de amplasare a stâlpilor (poziţii kilometrice),  
- modul de depozitare în timpul lucrarilor a pământului 
rezultat din săpătură, a utilajelor, a materialelor şi a 
uneltelor,  

- modul de execuţie a subtraversării/supratraversării 
drumului naţional,  
- asigurarea circulaţiei pietonilor în timpul lucrărilor - în 
localitate etc.),  

- modul de refacere a zonelor afectate – proiect realizat 

de inginer specialitatea drumuri şi vizat de verificator 

atestat (în cazul în care este afectat vreun element al 
drumului naţional – parte carosabila, acostament, 

sant/rigola, trotuar, taluz etc.); 

- durata de execuţie a lucrărilor; 
- delimitarea instalaţiilor din punct de vedere patrimonial 
(conform avizului tehnic). 

II. Plan de situaţie scara 1:500 – în original, care 
să cuprindă: 

- traseul instalaţiei (evidenţiat) în zona drumului 
cu specificarea distanţei faţa de axul drumului naţional si 
fata de marginea partii carosabile, inclusiv evidentierea 

utilitatilor/ pomilor existente(ti) in zona drumului 

national. 

- poziţiile kilometrice şi metrice pe drumul 
naţional ale începutului şi sfârşitului traseului instalaţiei. 
- poziţiile kilometrice şi metrice pe drumul naţional ale 
subtraversarilor/supratraversarilor; 

 

 

 

 

 

 

 

-modernizare 

reţea, cu 
îmbunătăţirea 
parametrilor 

tehnici în zona 
de protecţie a 
DN: 300 euro + 

0.2 euro/ml 

pentru fiecare ml 

ce depaşeşte 100 
m; 

-în ampriza: 800 
euro + 0.2 

euro/ml pentru 

fiecare ml ce 

depaşeşte 100 
m; 

-în zona de 
siguranţă a DN: 

600 euro + 0.2 

euro/ml pentru 

fiecare ml ce 

depaşeşte 100 
m; 

-supratraversare 

drum: 400 euro 

 
 

Termen de 

eliberare: 

30 de zile, de la 

data depunerii 

documentaţiei 
complete, cu 

posibilitatea 

prelungirii cu 

încă 15 zile, 
dacă soluţia 
propusă nu este 
corelată cu 
situaţia 
existentă în 
teren 
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Instituţia 
adresa, nr. 

telefon/fax 

Actul care i se 
emite solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie 
să le prezinte solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

Compania 

Naţională de 
Administrare a 

Infrastructurii 

Rutiere S.A. 

Direcţia Regională 
Drumuri  şi Poduri 
Bucureşti  
Secţia Drumuri 
Naţionale Buzău 

Str. 

Independenţei 
nr.63, cod 

120204, Buzău 

Telefon: 0238/ 

72.54.31, 

0742/20.90.55; 

Telefax 

0238/71.01.86 

 

   ACORD PREALABIL, 

pentru reţele edilitare noi 
şi existente 

 

-O.G. nr.43/1997 

privind regimul 

drumurilor, cu 

modificările 
ulterioare, art.46 

alin.(1) şi art.48; 
- Ordinul 

ministrului 

transporturilor 

nr.1854/ 

29.12.2017, 

Anexa nr.5, 

punctul A.8 

III. Sectiuni transversale  

- în dreptul subtraversarilor/supratraversarilor (cu 

specificarea adâncimii/înalţimii de amplasare a 
acestora faţa de cota în ax a drumului naţional, 
pozitionarea gropilor de foreza) si a 

podurilor/podetelor/ lucrarilor de arta; 

- pentru zonele caracteristice, la amplasarea în paralel 
cu drumul naţional (cu specificarea distanţei de 
amplasare faţa de axul drumului naţional si fata de 
marginea partii carosabile, precum şi sectoarele din 
drumul naţional - poziţiile kilometrice - pe care 

acestea se aplică); 
- secţiunile se vor realiza (pe zone caracteristice) din 

gard/limita proprietate în gard/limita proprietate şi vor 
cuprinde toate elementele drumului şi ale terenului, 
pomii, toate cotate faţă de ax (se vor pozitiona si 
utilitatile existente pe tronson); 

9. Copie act de identitate (persoane fizice) sau 

certificat de înregistrare (persoane juridice şi persoane 
fizice înmatriculate); 
10. Fotografii ale amplasamentului pe care se 

realizeaza lucrarea. 

Documentaţia se depune în 3 exemplare. 
 

CONDITIILE MAI SUS MENTIONATE NU SUNT 

RESTRICTIVE PENTRU ADMINISTRATORUL DRUMULUI, 

ACESTA PUTAND SOLICITA PREZENTAREA UNOR 

DOCUMENTE SUPLIMENTARE SAU REALIZAREA/ 

MODIFICAREA ANUMITOR DETALII TEHNICE, DUPA 

CAZ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termen de 

eliberare: 

30 de zile, de la 

data depunerii 

documentaţiei 
complete, cu 

posibilitatea 

prelungirii cu 

încă 15 zile, 
dacă soluţia 
propusă nu este 
corelată cu 
situaţia 
existentă în 
teren 
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Instituţia 
adresa, 

nr. telefon / 
fax 

Actul care i se 
emite solicitantului 

Cadrul legal Documentele necesare pe care trebuie 
să le prezinte solicitantul 

Tarife 
 

Termene 

Compania 
Naţională de 
Administrare a 
Infrastructurii 
Rutiere S.A. 

Direcţia 
Regională 
Drumuri  şi 
Poduri 
Bucureşti  
Secţia Drumuri 
Naţionale 
Buzău 
Str. 
Independenţei 
nr.63, cod 
120204, Buzău 

Telefon: 0238/ 
72.54.31, 
0742/20.90.55; 

Telefax 
0238/71.01.86 

 

AUTORIZAŢIE DE 
AMPLASARE ŞI/SAU 
DE ACCES ÎN ZONA 
DRUMULUI 

 

 
--O.G. 

nr.43/1997 
privind regimul 
drumurilor, cu 

modificările 
ulterioare, 

art.46 alin.(1) 
şi art.52 
alin.(1); 

-Ordinul 
ministrului 

transporturilor 
nr.1854/ 
29.12.2017, 

Anexa nr.5, 
punctul A.4 

Piese obligatorii pe care trebuie să le 
conţină documentaţia depusă în vederea 
obţinerii  
AUTORIZAŢIEI de amplasare şi/ sau de 
acces în zona drumului public pentru 
TOATE TIPURILE DE LUCRăRI 
1. Cerere tip de eliberare a autorizatiei; 

2. Copie a Acordului prealabil emis de 
C.N.A.I.R. sau de D.R.D.P. Bucuresti 
pentru lucrarea in cauza, valabil ; 

3. Copie a Certificatului de Urbanism, 
valabil, sau a Autorizatiei de construire, 

valabila; 
4. Împuternicire/delegaţie din partea 
beneficiarului pentru depunerea, semnarea 

şi/sau ridicarea documentelor. 
5. Copie act de identitate (persoane fizice) 

sau certificat de înregistrare (persoane 
juridice/fizice înmatriculate); 
 NOTA : Autorizatia de amplasare si/ 

sau de acces in zona drumului public se 
emite in baza acordului prealabil emis de 

C.N.A.I.R. sau D.R.D.P. Bucuresti, functie 
de competentele de avizare, si a 
certificatului de urbanism [valabil], emis de 

autoritatile competente, obligatoriu inainte 
de inceperea lucrarilor. 

 

 
 

80 euro 
 
 

Termen de 
eliberare: 

30 de zile, 
de la data 
depunerii 

documentaţi
ei complete, 

cu 
posibilitatea 
prelungirii 

cu încă 15 
zile, dacă 
soluţia 
propusă nu 
este 

corelată cu 
situaţia 
existentă în 
teren 
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   Fişa nr. 19 - AVIZE/ AUTORIZAŢII NECESARE PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI  EUROPENE  

Instituţia 

adresa, nr. 

telefon / fax 

Actul care i se emite 

solicitantului  

Cadrul legal Documentele necesare 

pe care trebuie să le 
prezinte solicitantul 

Tarife 

 

Termene 

Compania de Apă 
S.A. Buzau 

Str. Unirii, bl.8 FGH, 

Buzău 

 Telefon/fax: 

0238 720356/ 

0238 445786 

 

AVIZ DE AMPLASAMENT  

(constructie, 

branşamente/racorduri 
utilităţi ) 

 

AVIZ DE RACORDARE  

la staţiile de epurare aflate în 
aria de operare a Companiei 

de Apaă S.A.Buzău 

 

 

 

 

AVIZ DE CONFORMITATE-

AVIZUL OPERATORULUI  

 

 

-Legea 241 / 2006 (Republicata) – A 

Serviciului de Alimentare cu Apa si de 

Canalizare. 

-Legea 50 / 1991 (Republicata) – privind 

Autorizarea Executarii Lucrarilor de 

Constructii. 

-Legea 261 / 2009 privind aprobarea 

O.U.G. 214 / 2008 pt. modificarea si 

Completarea L. nr. 50/1991 

privind Autorizarea Executarii Lucrarilor 

de Constructii. 

-Legea 10 / 1995 (Actualizata) – privind 

Calitatea in Constructii 

-Ordin 88 / 2007 Al ANRSC – pentru 

Aprobarea Regulamentului – Cadru al 

Serviciului de Alimentare cu Apa si de 

Canalizare 

-H.G. nr. 930/2005 pentru Aprobarea 

Normelor Speciale Privind Caracterul si 

Marimea Zonelor de Protectie Sanitara si 

Hidrologica 

-Regulamentul de Organizare si 

Funcţionare al COMPANIEI DE APĂ S.A. 

Buzau. 

___________________ 

Articolul N3.8 Din Protocolul Nr.         

114/23.09.2015, incheiat intre Agentia 

pentru Finantarea Investitiilor Rurale  si 

Directia Generala Dezvoltare Rurala si 

Directia Generala Programe 

Infrastructura Mare si Asociatia Romana 

a Apelor 

 

Cerere  tip 

-Certificat Urbanism 

-Memoriu Tehnic 

-Act proprietate 

-Plan incadrare in zona -2 buc 

-Plan situatie-2 buc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Proiectul de investitii pentru 

sectorul apa/ apa uzata  

165,45 –
pentru aviz 

apa/ canal 

pentru o 

locatie 

 

246,67 – pt. 

retele 

stradale 

 

 

netaxabil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

netaxabil  

Termen de 

eliberare: 

30 zile în 
conformitate 

cu OG 

27/2002, art 

8.1., privind 

reglementarea  

activitatii de 

solutionare a 

petitiilor  

 

Termen de 

valabilitate 

          1 an 
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P R E F E C T 

 

Carmen-Adriana Ichim 
 

 

 

            Avizat: 

 
Subprefect - Marian Sorin Gheorghe     

 

             

                  Coordonator: 

 
                 Şef serviciu - Dorina Nastase  

   

            

                      
              Întocmit: 

                                                                  

Vasile Dobriţa        
 

 
  Coordonate de contact: 

  Telefon 0238 719 543/0238 719 464 

 


