
 

Documentatia necesara pt obtinerea AUTORIZATIEI DE EXECUTIE BRANȘAMENT /RACORD  ( cu lungimea 

maximă de 60 ml), conform H.C.G.M.B. nr. 102/23.03.2020, Anexa 7   

Pentru perioada starii de urgentă actele vor fi transmise pe e-mail: office@adp2.ro ,in atentia Serv. CADP. 

1) CERERE pt obt autorizatie de executie bransament / racord tiparita sau scrisa de mână  pe care sa fie trecut 

telefonul beneficiar si constructor,  email, lungime traseu ;  

2) Elemente de identifcare ale solicitantului : copie după cartea de identitate pt persoane fizice / copie carte de 

identitate reprezentant firma și CUI pt persoane juridice  

3) 1 ex in copie după avizul tehnic de racordare emis de detinatorul de retele de utilitati: Apa Nova , Enel, Distrigaz, 

Compania de iluminat Public , Compania Termoenergetica ( fosta Radet)  dupa caz . 

4) 2 ex. in original după plan cadastral care să contina traseul lucrării,  plan scara 1/500 emis de Oficiul de Cadastru 

și Publicitate Imobiliara Bucuresti (  O.C.P.I.B)  -  sau copii legalizate; planurile se vor aviza de  ADP Sector 2  

5) 1 ex in copie după planul de încadrare in zonă emis de O.C.P.I.B scara 1/2000   

6) 1 ex in copie după plan topografic sc. 1/500 cu retelele tehnico-edilitare eliberat de PRIMARIA MUNICIPIULUI 

BUCURESTI- DIRECTIA PATRIMONIU cu sediul in bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, tel: 021.305.55.00, e-mail: 

relatiipublice@pmb.ro  

6) 1 ex in copie după extrasul de carte funciară, actualizat la zi, al imobilului ce urmează a fi branșat/ racordat 

7) 1 ex in copie după extrasul de carte funciară, actualizat la zi, pe traseul lucrării unde se va executa branșamentul/ 

racordul , dacă exista documentatie cadastrala ;  

8) 1 ex in copie după dovada detinerii imobilului unde se va executa bransamentul/ racordul : autorizatia de 

construire a cladirii- pt constructii existente, Certiifcatul de urbanism pt constructii ce vor fi edificate / act de 

proprietate in copie conform cu orginalul de către beneficiar/ investitor ) ;  

9) 1 ex in copie după documentatia tehnică D.T. intocmita de un arhitect conform art. 7 alin 1 din legea 50 ; 

10)1 ex in copie după avizele detinatorilor ( administratorilor) de retele  tehnico-edilitare ( de utilitati ) pentru 

locatia propusă spre bransare ( E- Distributie Muntenia S.A., Distrigaz Sud Retele SRL , Apa Nova S.A, Netcity 

Telecom SRL,Compania Municipala de Iluminat Public Bucuresti, Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti, 

dupa caz ) 
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11) 1 ex in copie după contract de executie lucrari de bransare incheiat cu administratorul/ detinatorul retelei de 

tehnico-edilitare;  

12) 1 ex in copie după contract de refacere pavaje , conform prevederilor legale ;  

13) 1 ex in copie după deviz estimativ de lucrări  

14) 1 ex in copie după graficul de executie vizat de administratorul/ detinatorul retelei de tehnico-edilitare ;  

15) 1 ex in copie după memoriul tehnic intocmit de societatea care efectueaza bransamentul/racordul  sau regie; 

16) 1 ex in copie după avizul Comisiei Tehnice Circulatie eliberat de PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI- 

DIRECȚIA TRANSPORTURI -SERV. SISTEMATIZARE TRAFIC cu sediul in bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, tel: 

021.305.55.00, e-mail: relatiipublice@pmb.ro  

 

17) 1 ex in copie după chitanța de plată a taxei de 1% din valoarea devizului estimativ, ( solicitantul calculează 1% 

din deviz)  ( dacă sunt mai multe  lucrari, pentru fiecare lucrare in parte). 

TAXA SE POATE ACHITA LA  POȘTĂ prin mandat postal in contul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2  

sau la sediile Direcției Venituri Buget Local Sector 2 situate pentru persoane fizice in bd. Gării Obor nr. 10,         

sector 2 iar pentru persoane juridice în str. M.I. Glinka nr. 7 , sector 2.       

                                  

  Pe mandatul postal sunt necesare următoarele date: 

Beneficiar: Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, Cod fiscal 13811802- Banca: Trezoreria Sector 2                                                                                                                                            

Cont RO70TREZ70221180250XXXXX 

Se va scrie denumirea taxei: 

Taxă 1 % pt autorizatie executie bransament/racord , cf. HCGMB NR. 102/2020, Anexa 7 

Se va scrie  suma in cifre si litere 


