
   

 

 

 

 

 

 

   

CERERE 

 

pentru avizare obiective de investiții / diferite amplasamente ce se propun a se realiza pe 

canalul navigabil Bega ori în zona de siguranță a acestuia 
 

     

  

a) Subsemnatul/subscrisa ……………………………………………………………….. posesor  al 

 buletinului / cărţii de identitate seria ......, nr. ..........., CNP ……………………………………., 

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

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

b) .............................................................................................................., având codul fiscal 

..............................., nr. de înmatriculare la Registrul comerţului ....................................., cod CAEN 

......................................, profil de activitate ........................................................................................, 

telefon .................................., fax ........................, cu sediul în localitatea ..........................................,  

strada ................................................., nr. ......, judeţ ................................... prin reprezentantul său 

................................................ în calitate de .............................................., în conformitate cu 

prevederile OG 42/1997 privind transportul naval, completată și modificată ulterior, ale OG nr. 

22/1999, completată și modificată ulterior și ale HG nr. 451/2018, solicit emiterea avizului ACNB 

RA Timiș pentru investiția ...................................................................................................................., 

propusă a se realiza în judeţul ..........................., municipiul/oraşul/comuna ......................................, 

satul .................., str. ............................... nr. ......, CF nr. ...................., nr. cad. .................... 

 

 Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu 

originalul. 

  

 

Data .....................              Semnătură / Stampilă ..................... 

 

  



   

 

Anexa la cererea nr. ACNB RA Timiș privind avizarea obiectivelor de investiții / a diferitelor 

amplasamente ce se propun a se realiza pe canalul navigabil Bega ori în zona de siguranță a 

acestuia (documente necesare) 

 

 

• Certificat de Urbanism 

• Extrase CF (nu mai vechi de 6 luni) / alte forme juridice de deținere a spațiului pe care se 

va realiza investiția (Contract închiriere/comodat/concesiune/donație - dacă este cazul) 

• Copie CI / CUI 

• Documentație tehnică elaborată pentru obiectul de investiții pentru care se solicită avizul 

(memoriu tehnic – 1 exemplar; breviar de calcul – unde este cazul) 

• Plan de încadrare în zonă sc. 1:5000 / 1:10000 (1 exemplar), Plan de situație propus sc. 

1:500 / 1:200 / 1:100 (cu marcarea distanței dintre canalul Bega și limita de proprietate a 

amplasamentului) – 2 exemplare 

• Plan de Reglementări Urbanistice și Plan de mobilare, Memoriu de P.U.Z./P.U.D./P.U.G. 

• Aviz eliberat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (pentru 

amplasamente propuse a se realiza în zona de siguranță a canalului navigabil Bega) 

 

În funcție de documentele prezentate, ACNB RA Timiș își rezervă dreptul de a solicita 

informații și/sau avize suplimentare în vederea emiterii avizului Regiei. 


