Către,
PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA
Direcția Patrimoniu Imobiliar
CERERE
PENTRU CONCESIONARE DE TEREN ÎN VEDEREA RELIZĂRII UNUI ACCES

Subsemnata/Subsemnatul_________________________________________________,
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cu domiciliul în jud. ______________________, localitatea
_______________________,
str.
________________________________
nr._____bl.________ap.______, în nume propriu sau în reprezentarea societății
___________________________________________, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului
__________________ și CUI/CIF ____________________ , cu sediul în jud.
_____________________________, localitatea _________________________________, str.
________________________ nr._____ bl._______ ap.______.
Prin prezenta solicit concesionarea suprafeței de _______ mp în vederea realizării unui
acces la imobilul situat în jud. Bihor, loc. Oradea, str. _____________, nr. ____, ap. _____,
înscris în CF nr. ________ - Oradea cu nr top /cad. _______.
Anexez prezentei cereri următoarele documente:
 Copie act identitate sau Copie CUI/CIF (daupă caz);
 Avizul CMUAT şi Certificatul de Urbanism privind realizarea accesului şi
concesionarea directă a suprafeţei de teren ocupat de acesta;
 Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, eliberat de Instituția arhitectului șef din
cadrul Primariei Municipiului Oradea;
 Plan de situaţie cu viza de nepreschimbare a CMUAT – pe care se evidenţiază
suprafaţa de teren ocupată şi cotele construite ale accesului precum și de aleea de
acces – întocmit de o persoană fizică sau juridică autorizată (Arhitect);
 Plan de situaţie – pe care se evidenţiază suprafaţa de teren ocupată – întocmit de o
persoană fizică sau juridică autorizată (topograf) avizata OCOT pe care se va
inscrie nr. topo/cadastral al terenului pe care se realizeaza accesul;
 Copie / extras Carte Funciară pentru spaţiul deţinut în proprietate, nu mai vechi de 3
(trei) luni;
 Copie Carte Funciară pentru nr topo/cadastral pe care se realizeaza accesul;
 Acordul notarial privind realizarea accesului conform documentatiei de
urbanism aprobate, al proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan
orizontal şi vertical, spaţiul supus schimbării;
 Acordul Asociaţiei de proprietari privind realizarea accesului;
 Avizul Directiei tehnice – spatii verzi;
 Dovada achitării la zi a datoriilor față de bugetul local.
Nr. Telefon __________________
Oradea
_____________
(data)

_____________
(semnătura)

