
(1*)                                                                                                                                                 

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

 (denumire proiectant) 

Inspectoratul de Protecţie 

Civila Judeţean Tulcea 

 

FISA TEHNICA 

in vederea emiterii Acordului Unic 

pentru avizul privind protecţia civila 

 

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
1. - Denumire{*l)...................................................…...................................................... 

2. - Amplasamentul)......................................................................................................... 

3. - Beneficiar(*1)............................................................................................................ 

4. - Proiect(*1) n.r..................elaborator(*1)................................................................... 

 

2.CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE 

INVESTIŢIEI(*1) (in funcţie de tipul de construcţie) 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI(*1): 
………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

4. MODUL DE ÎNDEPLINIRI, A CONDIŢIILOR SI RESTRICŢIILOR 

IMPUSE(*1): 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

ÎNTOCMIT(*2) 

……………………………… 

 

5. Văzând specificările prezentate in  FISA TEHNICA privind modul de 

îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum si documentaţia depusa pentru autorizare 

(PAC/PAD/POL), se acorda: 

In vederea emiterii Acordului unic CU urmatoarele condiţii(*3).............…........ 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

(3*) 

………………………………….. 

     (nume. prenume, semnătura) 

L.S. 

Data : ...........………….... 



PRECIZĂRI PRIVIND COMPLETAREA 

FORMULARULUI "FISA TEHNICA" 

pentru avizul privind protecţia civila, 

 

 

I. DATE GENERALE 
1.  Baza legala 

-  Legea nr. 106 din 25.09.1996 a protecţiei civile; 

- Ordin al ministrului apărării naţionale nr.M-46 din 21.06.1997, pentru aprobarea 

instrucţiunilor privind avizarea investiţiilor in construcţii pe linie de protecţie civila: 

-  Decizia nr. 177 din 22.11.1999 a Primului ministru al României pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind proiectarea si executarea adăposturilor de proiecţie civila in subsolul 

construcţiilor noi: 

2. Conţinutul documentaţiilor 
- Certificatul de urbanism (copie) 

- Titlul asupra imobilului (copie) 

-  Planuri de situaţie si de încadrare in zona, anexa la CU, vizate spre neschimbare; 

-  Planul de arhitectura al celui mai de jos nivel - doua exemplare; 

-  Secţiune caracteristica - doua exemplare; 

-  Memoriu tehnic general; 

-  Memoriu tehnic de specialitate (cele doua memorii pot fi comasate): 

-  Dovada privind achitarea tarifului de avizare; 

După caz. mai pot fi depuse:. 

- Certificat de înmatriculare; 

- Cod fiscal; 
3. Durata de emitere a avizului se calculează la 15 zile calendaristice 

de la data depunerii documentaţiei complete. 

 

II.  CONDIŢII SI RESTRICŢII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE 

AVIZATOR: (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) 

 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

III.  INDICAŢII PRIVIND TAXA DE AVI/ARE 
a} – temei : Conform prevederilor articolului 33 din Legea protecţiei civile nr. 106/1996 

b) - valoarea taxei de avizare este de...................………........lei. 

c) - Modalitatea de achitare a taxei......................................................(CONT CURENT 

BANCA, CONT C.E.C., etc). 

 

IV.  ALTEDATE FURNIZATE DE AVIZATOR 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

NOTA : PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA" - pentru utilităţi 

urbane: Rubricile numerotate ale formularului se completează după cum urmează:  

(1*) De catre proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului. 

(*2) De către proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătura, 

abilitat / autorizat in domeniu, potrivit prevederilor legale). 

(*3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei si a FISEI TEHNICE depuse. 


