Către Municipiul Târgu Mureș,

CERERE

Pentru abținerea AVIZULUI cu privire la transportul materialelor și deșeurilor
rezultate în urma unor lucrări de demolare, construcţii sau reamenajare
(traseu rutier de transport al deșeurilor rezultate în urma executării lucrărilor)
Subsemnata/ subscrisa ______________________________CNP/Cui___________________
cu domiciliul/ sediu in ______________________str. _____________________ nr ________
bl ____ sc ______ ap. ______ tel. ________________, e-mail ________________________
mă adresez Dumneavoastră cu următoarea solicitare:
Vă rog să îmi eliberați avizul, cu privire la traseul rutier de transport al materialelor şi deşeurilor
rezultate în urma lucrărilor de:
demolar _______________________________________________
construcţie _____________________________________________
reamenajare ___________________________________________
lucrări executate la următoarea adresă:
.
Precizez următoarele :
materialele/ deşeurile vor fi depozitate (refolosite) în locaţia mai sus menţionată,
fără a fi scoase din incintă,
nu rezultă materiale/ deşeuri în urma lucrărilor ,
materialele/ deşeurile rezultate vor fi transportate de la adresa mai sus menţionată, la
următoarea locaţie (adresa din contract a punctului de lucru/ platformei de depozitare a deșeurilor):
_____________________________________________________________________________________
pe traseul, pe care vă rog să îl specificaţi în aviz.
Anexez prezentei cereri în xerocopie:
1. Certificatul de urbanism (1ex. copie).
2. Memoriu Tehnic justificativ (1 ex. copie).
3. Situația existentă - (1ex. copie).
- Plan de amplasament si delimitare corp de proprietate sau plan de situaţie vizat de O.C.P.I. Mureș
(cadastru) cu localizarea exactă a proprietăţii.
- Plan de încadrare in zona. (1 ex. copie).
4. Dovada proprietăţii (Carte Funciară) - (1 ex. copie)
5. Contract de prestări de servicii : colectare, depozitare şi transport deşeuri.
Am luat la cunoștință de următoarele:
- materialele, deşeurile rezultate, nu se vor depune (depozita, descărca, abandona) pe raza
Municipiului Târgu Mureş;
- transportul deșeurilor se va face numai cu firme specializate și autorizate în acest sens;
- voi respecta întocmai traseul impus în aviz pentru transportul acestora;
- în cazul, în care se depăşeşte masa maximă autorizată de către vehiculul de transport, se impune
solicitarea autorizaţiei de liberă trecere, de la serviciul autorizat din cadrul Primăriei Municipiului Târgu
Mureș, Administrația Domeniului Public – S.S.C.T.R.T.L. (Str. Kos Karoly nr. 1b, et. 1, cam. 39);
- vehiculul de transport va fi dotat cu mijloacele necesare pentru curăţirea carosabilului, ambientului, în
caz de murdărire accidentală.
- voi achita taxa la eliberarea avizului conform HCL în vigoare.
Data:

Semnătura, ștampila

