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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Evitati birocratia, nu va pierdeti timpul, scapati de stress si pastrati energia 

pentru lucruri mai placute. Alegeti profesionistii! Sunati acum la 0722494447 pentru un 

aviz AN Apele Romane sau email al detalii@aia-proiect.ro 
 
 
 
 

Către, 

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ............ 

 

In conformitate cu prevederile Legii apelor nr.107/1996 cu completările şi modificările ulterioare, 

 

a) Subsemnatul ...........………………………………….............................................. posesor  al         
                       ( nume si prenumele solicitantului) 

 buletinului de identitate/cărţii de identitate seria ......nr. ...........,codul numeric personal 

…………………………………….domiciliat în localitatea ..........................………str.................…….., nr........., bloc........., 

ap......………tel..........................., fax..................... 

 

b).................................................................................................................………………………………............................. 
   (Denumirea societăţii comerciale/ regiei autonome) 

codul fiscal..............................., nr. de înmatriculare la Registrul comerţului…………………................... .....…………….cod 

CAEN........................................profil de activitate............................................................ ..................... 
telefon................... ....., fax...........................     cu sediul în localitatea ………...............……......................………………..  

strada............………… nr............ judeţul................................... prin reprezentantul sau………………..……………..                                                                     

                                                                                   (numele şi prenumele) 
……………………………………….. în calitate de..............................................................…........... solicită: 

                                                                                    (beneficiar sau titular de investiţie) 

 

AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR 

 

 

pentru investiţia ...........................................................................................................………….......................................... 

..................................................................................................................………………......................................................  

      (denumirea investiţiei) 
 

din bazinul hidrografic........................................... pe râul .........................................…………………… 

 
 Solicitarea este pentru: 

 - investiţie nouă     

 - extinderea/modernizarea folosinţei existente/restrângerea sau sistarea activităţii care este în funcţiune de la data de 
………...... şi a fost reglementată anterior prin Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. …......din data de 

…………………emis(a) de către ……………………………........................................     
                           (denumirea emitentului) 

 

 Pretenţie de confidenţialitate:.......................................................................................... 

 Execuţia obiectivului (folosinţa, lucrarea) urmează să înceapă la data de ……………………. iar punerea în funcţiune de 

la data de  ………………………….. 

 
 Subsemnatul, declar pe proprie răspundere că documentaţia pentru care se solicită aviz de gospodărire a apelor a fost 

întocmită conform normativelor de conţinut, iar lucrările/construcţiile/instalaţiile îndeplinesc condiţiile necesare de asigurare a 

gospodăririi raţionale a apelor şi protecţiei resurselor de apă împotriva poluării, potrivit reglementărilor în vigoare. 
 

 Anexăm în 2 exemplare documentaţia tehnică însoţită de următoarele acte necesare pentru avizare  

............................................................................................................................................……………………. 

............................................................................................................................................……………………. 

       (denumirea actelor, numărul şi data emiterii) 

 
Data ................................ 

 L.S. 

          (funcţia, numele şi semnătura)      
NOTĂ: 

 lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoana fizică 

 lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiţie este o persoana juridică. 
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