
          Formular cod: F-04.6-01/1/0 
 

Către, 
Regia Autonomă de Servicii Publice  Ploieşti 

 

 
 

Cerere  
pentru eliberarea Avizului ( prelungirii Avizului) privind Planul de eliminare al deşeurilor 

provenite  din construcţii, reabilitări, demolări şi amenajări spaţii verzi 
 

     

 

Subsemnatul  (1)........................................... ……………, CNP………………………….., cu domiciliul/sediul(2)  în 

judeţul .............., localitatea .................................., cod poştal ..................., str. ......................................................... 

nr. ......, bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ....., telefon/fax ......................................, e-mail ...................................................., în 

calitate de beneficiar/reprezentant al .............................................................................................................................. 

CUI ..........................., în conformitate cu prevederile HCL nr 476/20.12.2012  privind adoptarea unor măsuri de 

management ale deşeurilor municipale, inclusiv a colectării selective a deşeurilor de către persoanele fizice, juridice 

şi institutiile publice din municipiul Ploieşti, solicit :  

□ emiterea avizului privind Planul de eliminare a deşeurilor provenite  din construcţii, reabilitări, demolări şi 

amenajări spaţii verzi, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare; 

□  prelungirea avizului nr……../ data …….. emis de RASP Ploieşti, cu obligativitatea respectării  în totalitate a   

prevederilor documentaţiei depuse iniţial. 

 

PRECIZĂRI privind completarea formularului " Cerere pentru eliberarea Avizului ( prelungirii Avizului) privind Planul 

de eliminare a deşeurilor provenite  din construcţii, reabilitări, demolări şi amenajări spaţii verzi ": 

      (1) Numele şi prenumele solicitantului: 

      - persoană fizică;  
- reprezentant al firmei (persoană juridică) / denumire cu precizarea calităţii solicitantului în cadrul 
firmei. 

    (2) Domiciliul/sediul firmei : 
      - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia; 
      - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei. 
 

I. Anexez următoarele documente: 

 1. pentru emiterea avizului 

-Certificatul de urbanism ( în copie) cu datele de identificare ale amplasamentului şi ale activităţilor aferente; 

- Planul de situaţie -anexă la certificatul de urbanism ( în copie); 

- Planul de încadrare în zona -anexă la certificatul de urbanism ( în copie); 

- Cartea de identitate /Certificat de înregistrare emis de ONRC, ( în copie); 

- Planul de eliminare  al deşeurilor provenite din construcţii , reabilitări, demolări şi amenajări spaţii verzi 

conform formularului anexat ( 2 exemplare); 

-Dovada de plata a taxei de emitere a avizului (OP,  în copie / chitanţa RASP, în copie) 

 

2. pentru prelungirea avizului 

 - Avizul emis de RASP ( în original); 

 - Dovada de plată a taxei de prelungire  a avizului (OP,  în copie / chitanţa RASP, în copie)  

 
 



II. Durata de emitere a avizului :  

1. durata de emitere a avizului este de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cu următoarele menţiuni: 

(a) dacă documentatia depusă este incompletă sau cu elemente de identificare insuficiente, în termen de 5 zile de la 

data înregistrării acest lucru se notifică în scris solicitantului, cu menţionarea elementelor lipsă din documentaţie, 

care se restituie în vederea completării; 

 

(b) în situaţia prevăzută la alin. (a), începând cu data notificării, termenul legal de 10 de zile calendaristice pentru 

emiterea avizului se decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru a elabora modificările/completările 

aduse documentaţiei iniţiale şi a depune şi înregistra documentaţia completă; 

 

(c) în situatia prevăzută la alin. (a) taxa încasată nu se restituie, urmând a fi utilizată pentru eliberarea avizului după 

depunerea documentatiei complete. 

 

2. durata de emitere a prelungirii  avizului   este de   5 zile lucrătoare de la data înregistrăriii cererii, cu condiţia ca 

documentaţia depusă spre avizare să  rămână neschimbată 

 

III. Taxa emitere aviz:  

a)   temei legal: HCL nr. 476 din 20.12.2012, Hotărârea Consiliului  de Administraţie a RASP nr. 9 / 11.05.2018 

b)   valoarea taxei de avizare: 
1.     beneficiarul este o persoană fizică: 

 taxa de emitere a Avizului privind Planul de eliminare a deşeurilor provenite din construcţii, reabilitări, demolări 
şi amenajări spaţii este de   114,29 lei ( fără TVA); 

 
 taxa de prelungire a Avizului privind Planul de eliminare a deşeurilor provenite din construcţii, reabilitări, 

demolări şi amenajări spaţii verzi este de  45,83 lei ( fără TVA); 
 

 
2. beneficiarul este o persoană juridică: 

 taxa de emitere a Avizului privind Planul de eliminare a deşeurilor provenite din construcţii, reabilitări, demolări 
şi amenajări spaţii este de   197,48 lei ( fără TVA); 

 
 taxa de prelungire a Avizului privind Planul de eliminare a deşeurilor provenite din construcţii, reabilitări, 

demolări şi amenajări spaţii verzi este de  84,05 lei ( fără TVA). 
 

Obs. Sunt scutite de plata Avizului privind Planul de eliminare a deşeurilor provenite din construcţii, reabilitări, demolări şi 

amenajări spaţii verzi, lucrările  aferente:      

 lăcaşurilor de cult sau construcţiilor anexă; 
 dezvoltării, modernizării sau reabilitării infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al 

statului; 
 lucrărilor de interes public judeţean sau local; 
 construcţiilor al căror beneficiar  este o instituţie publică; 
 autostrăzilor şi căilor ferate atribuite prin concesionare, conform legii 

c)   modalitatea de achitare a taxei: numerar caseria RASP / OP cont RO05RNCB0205044878000001 deschis la 

BCR  Ploieşti 

 

IV. Solicitare transmitere aviz: 

Menţionez că doresc  ca Avizul  privind Planul de eliminare  a deşeurilor provenite din construcţii , reabilitări, 

demolări şi amenajări spaţii verzi să fie transmis astfel: 

□  prin poştă, cu confirmare de primire 

□  direct, la sediul RASP 
 
V Observaţii: 

 
- Cererea însoţită de documentele  menţionate la punctul I, se vor depune, într-un  dosar de plastic cu şină şi 2 perforaţii, la 
registratura RASP; 
- Depunerea actelor se va face personal sau prin reprezentant (fără împuternicire sau delegaţie). 
 
Data:       Numele şi prenumele/semnătura/ştampila 
 
……………………………….             ………………………………………………………… 


