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Anexa nr. 6 

la normele metodologice 

 

Model cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu 
 

Către 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ......../Bucureşti-Ilfov 

Domnului inspector-şef 

 

CERERE 

pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu 

nr. ................ din .......... 20... 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ..................................., cu domiciliul/ în judeţul 

..................., municipiul/oraşul/comuna ...................., sectorul/satul ..............., str. 

.................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ................, telefon ................, fax 

......................, e-mail ......................., în calitate de ............................ la 

........................................., în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 

307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii 

Guvernului nr. ........... şi ale art. ....... alin. ......... din Normele metodologice de avizare şi 

autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, solicit: 

1. verificarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentaţia anexată; 

2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru documentaţia tehnică aferentă 

construcţiei/amenajării/instalaţiei .............................., având destinaţia/care echipează 

construcţia ....................., amplasată în judeţul ......................., municipiul/oraşul/comuna 

......................, sectorul/satul ................, str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul 

poştal ..................., telefon/fax ........................., e-mail .............................. . 

Date referitoare la construcţie/amenajare
1
: 

a) destinaţia şi tipul ..................................................; 

b) categoria şi clasa de importanţă .....................................; 

c) aria construită şi desfăşurată .......................................; 

d) volumul şi regimul de înălţime .......................................; 

e) numărul maxim de utilizatori .........................................; 

f) nivelul de stabilitate la incendiu (gradul de rezistenţă la foc) ...................; 

g) riscul de incendiu ...................................................; 

h) distanţele de siguranţă faţă de vecinătăţi .......................... . 

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare 

privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul ministrului 

afacerilor interne nr. ...................., conform opisului. 

Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu 

originalul. 

Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel………………./        

e-mail……………….…../ fax………………. 

 

Data ...............                 Semnătura ................ 

 

 
1
 Datele referitoare la construcţie/amenajare se completează de către proiectant. 

 


