
Către 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului 

Dâmboviţa 
 

Domnului inspector şef 
 

SOLICITARE PUNCT DE VEDERE CU PRIVIRE LA NECESITATEA OBȚINERII 
AVIZULUI/AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU 

nr. ................................ din .............................. 
(spațiu rezervat ISU Dâmbovița) 

 
 Subsemnatul ____________________________________________________________________________, în calitate de 
_____________________ (administrator, director, împuternicit, etc) la __________________________ (denumire societate), 
cu sediul în judeţul/sectorul ___________, localitate ___________________, str. ____________________ 
nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, codul poştal _____________, telefon/fax ___________________, 
e-mail ___________________________, cu punct de lucru _____________________________________ 
(dacă este cazul)  situat în ____________________________________________________________________ 
(localitatea, strada, număr, sector/judet) dețin un spațiu cu suprafața desfășurată de ______ mp, pentru _____________ 
____________________________________________________________________________________. 
În continuare vor fi detaliate următoarele:  
 Destinația spațiului: (comerț, alimentație publică, producție, depozitare, birouri, financiar-bancar, service, etc.): 
____________________________________________________________________________________  
 Destinația imobilului: (locuințe colective, funcțiune mixtă, comerț, producție, depozitare, etc.): 
____________________________________________________________________________________  
 Amplasarea: (subsol, demisol, parter, etaj, mansardă, acoperiș tip terasă, în clădire independentă, cu alte destinații): 
____________________________________________________________________________________  
 Regimul de înălțime al imobilului (S, P, P+1, S+P+n nivele), anul în care a fost construit și pus în 
funcțiune: 
____________________________________________________________________________________  
 Suprafața construită a imobilului ________ ; Suprafața desfășurată a imobilului ________ ; 
 Este monument istoric  / Nu este monument istoric  
 S-au făcut/nu s-au făcut modificări, modernizări și/sau schimbări de destinație ale spațiului și care a 
fost destinația inițială a spațiului: __________________________________________________________  
 Număr utilizatori: ________  
 Pentru unitățile de primire turistică (cazare): număr camere ______ număr locuri _______  
 Alte detalii care pot ajuta la înțelegerea corectă a situației spațiului respectiv (ex: îmi desfășor activitatea 
într-un spațiu pe care îl dețin, într-o clădire autorizată din punct de vedere al securității la incendiu, unde am efectuat/nu 
am efectuat modificări, modernizări și/sau schimbări de destinație, etc.): __________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________    

Vă rog să îmi precizați dacă, pentru spațiul menționat, îmi este necesară obținerea avizului/ autorizației de 
securitate la incendiu.  
 

Data                                                                          Semnătura și/sau ștampila 
 

 Observație: la solicitare pot fi atașate și alte documente, cum ar fi: copie a contractului de 
proprietate/închiriere, relevee, memoriu tehnic, plan de amplasament, C.U.I., etc. ____________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dâmboviţa prelucrează datele cu caracter personal furnizate prin 
acest formular în scopul emiterii unui punctului de vedere solicitat 

 

Date suplimentare găsiți pe www.isudb.ro, sectiunea  ”Protectia datelor cu caracter personal" 


