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Data: 11.10.2022          Aviz nr:    103 
 
 
 
Către:  Oraşul Jibou                          

- 
 
 

AVIZ FAVORABIL 
 
 

 

Ca urmare a documentaţiei prezentate, înregistrată sub nr. 103  /data 11.10.2022   la S.C. Orange Romania 
Communications S.A., privind lucrarea „  PUZ pentru reglementare zonă de instituţii şi servicii în zona străzii 
Ronei. Jibou str. Ronei nr. 21      ”, vă comunicăm urmatoarele: 
  
Pe suprafaţa de teren pe care urmează să se construiască obiectivul menţionat,  S.C. Orange Romania 
Communications S.A. nu are amplasate reţele şi echipamente de comunicaţii electronice care să fie afectate de 
lucrările de construire. 

 
Având în vedere această situaţie, S.C. Orange Romania Communications S.A. este de acord cu execuţia lucrărilor 
proiectate conform documentaţiei prezentate. 
Pentru reţelele tehnico-edilitare aferente acestui obiectiv - proiectate în afara perimetrului studiat - beneficiarul va 
obţine avizul S.C. Orange Romania Communications S.A., în baza unei documentaţii tehnice de specialitate.  
 
Prezentul aviz este valabil pe toată perioada implementării investiţiilor cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor în 

termenul prevăzut de lege, cu excepţia cazurilor în care pe parcursul execuţiei lucrărilor sunt identificate elemente 
noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii 
avizelor/acordurilor, precum şi/sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz. 
Taxa emitere aviz: achitat. 

 
  

Cu stimă,           
Responsabil  Avize Tehnice       
 
Cucuiet Vasile Alexandru 
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