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Ctre,
……………………………………………………
)

[conductorul autoritii administraiei publice emitente * ]

CERERE
pentru emiterea certificatului de urbanism
Subsemnatul

1)

………………………….……………………. , CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu

2)

domiciliul/sediul în judeul …….…………………..……, municipiul/oraul/comuna ……………….…………..,
satul ……..…………………….., sectorul …., cod potal …………….., str. …………………………….. nr. ……,
bl. ….., sc. …., et. …., ap. ….., telefon/fax ………………., e-mail …………………………………………….…...,
în calitate de /reprezentant al ……………………………...………..CUI ………………………….….….,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit emiterea certificatului de urbanism în
**)

scopul : ……………………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Elaborarea documentaiei pentru autorizarea
executrii lucrrilor de construcii, în conformitate cu
prevederile art.3 alin.(1) din Lege, privind:
 1.1. Lucrri de construire
 1.2. Lucrri de desfiinare
 a) lucrri de construire, reconstruire, consolidare,
modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaie sau
de reparare a construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor
aferente acestora, cu excepia celor prevzute la art.12 din
Legea nr.50/1991;
 b) lucrri de construire, reconstruire, extindere,
reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare,
precum i orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care
urmeaz s fie efectuate la construcii reprezentând
monumente istorice, stabilite potrivit legii;
 c) lucrri de construire, reconstruire, modificare,
extindere, reparare, modernizare i reabilitare privind cile de
comunicaie de orice fel, drumurile forestiere, lucrrile de art,
reelele i dotrile tehnico-edilitare, lucrrile hidrotehnice,
amenajrile de albii, lucrrile de îmbuntiri funciare, lucrrile
de instalaii de infrastructur, lucrrile pentru noi capaciti de
producere, transport, distribuie a energiei electrice i/sau
termice, precum i de reabilitare i retehnologizare a celor
existente;
 d) împrejmuiri i mobilier urban, amenajri de
spaii verzi, parcuri, piee i alte lucrri de amenajare a
spaiilor publice;

 e) lucrri de foraje i excavri necesare pentru
efectuarea studiilor geotehnice i a prospeciunilor geologice,
proiectarea i deschiderea exploatrilor de cariere i
balastiere, a sondelor de gaze i petrol, precum i a altor
exploatri de suprafa sau subterane;
 f) lucrri, amenajri i construcii cu caracter
provizoriu, necesare în vederea organizrii executrii lucrrilor,
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în condiiile prevzute la art.7 alin.(1 ) din Legea nr.50/1991;
 g) organizarea de tabere de corturi, csue sau
rulote;
 h) lucrri de construcii cu caracter provizoriu,
chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere situate pe cile i
spaiile publice, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame,
precum i anexele gospodreti ale exploataiilor agricole
situate în extravilan;
 i) cimitire  noi i extinderi.
 2. Operaiuni notariale privind circulaia imobiliar :
 vânzri,  cumprri,  concesionri,
 cesionri,  dezmembrri,  parcelri,
 comasri,  partaje,  succesiuni etc.
 3. Adjudecarea prin licitaie a proiectrii lucrrilor
***)

publice (denumire) ........................................………...........
.....................................................................................………..
 4. Cereri în justiie
 5. Alte scopuri prevzute de lege (definire)
***)

....................................………………………………….………
.......................................................................................………

pentru imobilul  teren i/sau  construcii, situat în judeul ……………..…………….……………….,
municipiul/oraul/comuna ……………………..………..….., satul…………………....……….…….., sectorul……,
cod potal ……………..., str. …………………….………………….. nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ……, ap. ……,
3)

sau identificat prin …………………………………………………………………………...…………………………
În sprijinul identificrii imobilului anexez :
 planul cadastral/topografic actualizat la zi, scara 1: ……….., precum i extrasul de carte funciar
pentru informare, eliberate de OCPI4);
 ……………………………………………………………………………...........……………………………
2
Suprafaa terenului i/sau construciei pentru care solicit certificatul de urbanism este de .....….... m .
5)

Data ……………………………
__________________________________________________________________________________________
)

* Se completeaz, dup caz :
 preedintele Consiliului judeean
 primarul General al municipiului Bucureti
 primarul sectorului ……. al municipiului Bucureti
 primarul municipiului
 primarul oraului
 primarul comunei
**) Se introduce „X” în caset i se anuleaz ce nu
corespunde
***) Se face precizarea, dup caz

Semntura
…………………………….…
L.S.
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PRECIZRI
privind completarea formularului
„Cerere
pentru emiterea certificatului de urbanism”

1) Numele i prenumele solicitantului:
 persoan fizic; sau
 reprezentant al firmei (persoan juridic), cu precizarea denumirii acesteia, precum i a calitii solicitantului
în cadrul firmei.
2) Domiciliul/sediul firmei :
Pentru persoan fizic:
 se completeaz cu date privind domiciliul acesteia.
Pentru persoan juridic:
 se completeaz cu date privind sediul social al firmei.
3) Alte elemente de identificare :
În situaia în care amplasamentul imobilului nu este evideniat în planurile cadastrale sau topografice ale
localitii/teritoriului administrativ (la scrile 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, dup caz) aflate în gestiunea oficiului
de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, pentru identificarea imobilului solicitantul va putea prezenta, dup
caz, informaii privind:
 localitatea, numrul cadastral i numrul de carte funciar, în cazul în care legea nu dispune altfel; sau
 elemente de reper, general cunoscute ; sau
 numrul de ordine i suprafaa de teren înscrise în Registrul agricol ; sau
 plan de situaie extras din cadrul unor studii i/sau planuri urbanistice elaborate anterior în zon.
4) Planuri cadastrale/topografice, cu evidenierea imobilelor în cauz, astfel:
 pentru imobilele neînscrise în evidenele de cadastru i publicitate imobiliar: Plan de încadrare în zon, la
una din scrile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, dup caz, eliberat, la cerere, de ctre oficiul de
cadastru i publicitate imobiliar;
 pentru imobilele înscrise în evidenele de cadastru i publicitate imobiliar: Extras din planul cadastral de pe
ortofotoplan i extrasul de carte funciar pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de ctre oficiul de
cadastru i publicitate imobiliar.
5) La rubrica „Semntura” :
 se va înscrie i în clar numele solicitantului : persoan fizic sau reprezentant al persoanei juridice.

F.2
ROMÂNIA
Consiliul Judeean ……………………………………………………..
Arhitect-ef
Nr. ……… din ……………

Doamnei / Domnului
PRIMAR

*)

………………………………………………

Având în vedere cererea nr. ……….. din ………………. , pentru emiterea certificatului de urbanism i
1)

a autorizaiei de construire/desfiinare înaintat de

………………………………………………………………...

2)

cu domiciliul /sediul în judeul ……………………………, municipiul/oraul/comuna ………………..………..,
satul ……..………………..., sectorul ……., cod potal ……………….., str. …………………………….. nr. ……,
bl. ….., sc. …., et. ……, ap. ….., telefon/fax ……………………., e-mail …………………………..., înregistrat
la nr. …………. din …………….. 20….. ,
pentru imobilul  teren i/sau construcii , situat în judeul …………………….…….……………….,
municipiul/oraul/comuna ……………………..………..….., satul…………………....……….…….., sectorul……,
cod potal …………….., str. …………………….………………….. nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ……, ap. ……,
3)

sau identificat prin ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..,
4)

în scopul ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..,
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) lit.a) Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, v rugm s ne comunicai
avizul dvs. în termen de 5 zile de la data înregistrrii prezentei.
3)

Anexm ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..,
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..,

Arhitect-ef
…………………………………….
(numele, prenumele i semntura)

L.S.

____________________________________________________________________________________________
1)

Numele i prenumele solicitantului
Adresa solicitantului
3)
Date de identificare a imobilului  teren i/sau construcii
4)
Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizrii solicitantului, formulat în cerere
2)

*)

Se completeaz, dup caz :
 al municipiului ……………………..
 al oraului ………………………….
 al comunei …………………………
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F.3
ROMÂNIA
Judeul …………………………….……………………………………………………
Primria municipiului/oraului/comunei ……….…………………………………….
)

[autoritatea administraiei publice emitente * ]

Primar
Nr. ……… din ……………

Ctre,
PREEDINTELE CONSILIULUI JUDEEAN …………………………………
Urmare adresei dvs. nr. ………. din ………….. , referitoare la cererea nr. ……….. din ………………
1)

pentru eliberarea certificatului de urbanism, înaintat de

………………………………………………………….

2)

cu domiciliul /sediul în judeul ……………………………, municipiul/oraul/comuna ………………..………..,
satul ……..………………..., sectorul ……., cod potal ……………….., str. …………………………….. nr. ……,
bl. ….., sc. …., et. ……, ap. ….., telefon/fax ……………………., e-mail …………………………...,
pentru imobilul  teren i/sau construcii , situat în judeul …………………….…….……………….,
municipiul/oraul/comuna ……………………..………..….., satul…………………....……….…….., sectorul……,
cod potal …………….., str. …………………….………………….. nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ……, ap. ……,
3)

sau identificat prin ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..,
4)

în scopul ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..,
În urma analizrii documentaiei transmise i a verificrii datelor existente, se emite urmtorul
5)

AVIZ
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Prezentul aviz este valabil i pentru emiterea autorizaiei de construire/desfiinare.
Primar
……………………………………….
(numele, prenumele i semntura)

Secretar,
……..…………………………………
(numele, prenumele i semntura)

L.S.
*)

Arhitect-ef
…………………………………….
(numele, prenumele i semntura)

__________________________
1)

Numele i prenumele solicitantului
Adresa solicitantului
3)
Date de identificare a imobilului
4)
Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizrii solicitantului, formulat în cerere
5)
Se vor preciza elementele privind regimul juridic, economic i tehnic ale imobilului  teren i/sau construcii rezultate din
documentaiile de urbanism i de amenajare a teritoriului aprobate, precum i din hotrârile consiliului local
2)

__________________________

*) Se va semna de arhitectul ef sau pentru arhitectul sef de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajrii teritoriului
i urbanismului specificându-se funcia i titlul profesional, dup caz.
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ROMÂNIA
Judeul …………………………….……………………………………………………
Primria municipiului/oraului/comunei ……….…………………………………….
)

[autoritatea administraiei publice emitente * ]

Primar
Nr. ……… din ……………

Ctre,
CONSILIUL JUDEEAN ……………………………………
Doamnei / Domnului Arhitect-ef …………………………
Urmare cererii înregistrat cu nr. ………. din ……………….. , pentru emiterea certificatului de
urbanism solicitat de

1)

……………………………………………………………………………………………………

2)

cu domiciliul /sediul în judeul ……………………………, municipiul/oraul/comuna ………………..………..,
satul ……..………………..., sectorul ……., cod potal ……………….., str. …………………………….. nr. ……,
bl. ….., sc. …., et. ……, ap. ….., telefon/fax ……………………., e-mail …………………………...,
pentru imobilul  teren i/sau construcii , situat în judeul …………………….…….……………….,
municipiul/oraul/comuna ……………………..………..….., satul…………………....……….…….., sectorul……,
cod potal …………….., str. …………………….………………….. nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ……, ap. ……,
3)

sau identificat prin ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..,
4)

în scopul ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..,
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, v rugm s emitei avizul structurii de
specialitate din cadrul Consiliului judeean asupra proiectului (propunerii) de “Certificat de urbanism” anexat
prezentei.

Primar
……………………………………….
(numele, prenumele i semntura)

Secretar,
……..…………………………………
(numele, prenumele i semntura)

L.S.
*)

Arhitect-ef
…………………………………….
(numele, prenumele i semntura)

__________________________
1)

Numele i prenumele solicitantului
Adresa solicitantului
Date de identificare a imobilului  teren i/sau construcii
4)
Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizrii solicitantului, formulat în cerere
2)
3)

__________________________

*) Se va semna de arhitectul-ef sau, « pentru arhitectul-ef », de ctre persoana cu responsabilitate în domeniul amenajrii
teritoriului i urbanismului, specificându-se funcia i titlul profesional, dup caz.
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ROMÂNIA
Consiliul Judeean ……………………………………………………..
Arhitect-ef
Nr. ……… din ……………

Doamnei/Domnului
PRIMAR

*)

………………………………………………

Urmare cererii dvs. nr. ………. din ………………. , pentru emiterea avizului structurii de specialitate
în vederea eliberrii certificatului de urbanism solicitat de

1)

………………………………………….…………..

2)

cu domiciliul /sediul în judeul ……………………………, municipiul/oraul/comuna ………………..………..,
satul ……..………………..., sectorul ……., cod potal ……………….., str. …………………………….. nr. ……,
bl. ….., sc. …., et. ……, ap. ….., telefon/fax ……………………., e-mail …………………………...,
pentru imobilul  teren i/sau construcii , situat în judeul …………………….…….……………….,
municipiul/oraul/comuna ……………………..………..….., satul…………………....……….…….., sectorul……,
cod potal …………….., str. …………………….………………….. nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ……, ap. ……,
3)

sau identificat prin ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..,
4)

Depus pentru ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..,
În urma analizrii proiectului (propunerii) de Certificat de urbanism transmis i a verificrii datelor
existente, se emite urmtorul
5)

AVIZ
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...

Arhitect-ef
…………………………………….
(numele, prenumele i semntura)

L.S.

__________________________
1)

Numele i prenumele solicitantului
Adresa solicitantului
3)
Date de identificare a imobilului  teren i/sau construcii
4)
Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizrii solicitantului, formulat în cerere
5)
Se vor preciza elementele privind regimul juridic, economic i tehnic ale imobilului  teren i /sau construcii , rezultate
din documentaiile de urbanism i de amenajare a teritoriului aprobate, precum i din hotrârile consiliului local/judeean
2)

__________________________
*)

Se completeaz, dup caz :
 al municipiului ……………………..
 al oraului ………………………….
 al comunei …………………………
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ROMÂNIA
Judeul ……………………………………………………..
………………………………………………………………
)

[autoritatea administraiei publice emitente * ]

Nr. ……………. din ……………………….

C E R T I F I C A T DE U R B A N I S M
Nr. ………. din ……………
În scopul: ………………………………………………………..
……………………………………………………………………. **)

Ca urmare a Cererii adresate de

1)

……………………………………………………………………………

2)

cu domiciliul /sediul în judeul ……………………………, municipiul/oraul/comuna ………………..………..,
satul ……..………………..., sectorul ……., cod potal ……………….., str. …………………………….. nr. ……,
bl. ….., sc. …., et. ……, ap. ….., telefon/fax ……………………., e-mail …………………………..., înregistrat
la nr. …………. din …………….. 20….. ,
pentru imobilul  teren i/sau construcii , situat în judeul …………………….…….……………….,
municipiul/oraul/comuna ……………………..………..….., satul…………………....……….…….., sectorul……,
cod potal …………….., str. …………………….………………….. nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ……, ap. ……,
3)

sau identificat prin ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ;
în temeiul reglementrilor Documentaiei de urbanism nr. …………………/………………………….. ,
faza PUG/PUZ/PUD, aprobat prin hotrârea Consiliului Judeean/Local ……………………………..…..
nr. ………………………../…………………………. ,
în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
SE CERTIFIC:
1. REGIMUL JURIDIC :
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ;
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ;
2. REGIMUL ECONOMIC :
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ;
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ;

__________________________
1)

Numele i prenumele solicitantului.
Adresa solicitantului.
3)
Date de identificare a imobilului  teren i/sau construcii  conform Cererii pentru emiterea Certificatului de urbanism
2)
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3. REGIMUL TEHNIC :
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ;
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ;
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
4)

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat în scopul declarat pentru/întrucât:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
________________
4)
Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizrii solicitantului, formulat în cerere

Certificatul de urbanism nu ine loc de autorizaie de construire / desfiinare
i nu confer dreptul de a executa lucrri de construcii.
4. OBLIGAII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM :
În scopul elaborrii documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii  de
construire/de desfiinare  solicitantul se va adresa autoritii competente pentru protecia
mediului :
………………………………………………………………………………………………………
(autoritatea competent pentru protecia mediului, adresa)
(Denumirea i adresa acesteia se personalizeaz prin grija autoritii administraiei publice emitente.)

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice i private asupra mediului, modificat prin Directiva Consiliului 97/11/CE i prin Directiva
Consiliului i Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor
planuri i programe în legtur cu mediul i modificarea, cu privire la participarea publicului i accesul la
justiie, a Directivei 85/337/CEE i a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunic
solicitantului obligaia de a contacta autoritatea teritorial de mediu pentru ca aceasta s analizeze i s
decid, dup caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiiei publice/private în lista proiectelor supuse
evalurii impactului asupra mediului.
În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de
mediu se desfoar dup emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaiei pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construcii la autoritatea administraiei publice competente.
În vederea satisfacerii cerinelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea
competent pentru protecia mediului stabilete mecanismul asigurrii consultrii publice, centralizrii
opiunilor publicului i formulrii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiiei în acord cu
rezultatele consultrii publice.
În aceste condiii:
Dup primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaia de a se prezenta la autoritatea
competent pentru protecia mediului în vederea evalurii iniiale a investiiei i stabilirii demarrii
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i/sau a procedurii de evaluare adecvat.
În urma evalurii iniiale a notificrii privind intenia de realizare a proiectului se va emite
punctul de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului
În situaia în care autoritatea competent pentru protecia mediului stabilete efectuarea evalurii
impactului asupra mediului i/sau a evalurii adecvate, solicitantul are obligaia
de a notifica acest fapt autoritii administraiei publice competente cu privire la
meninerea cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii
În situaia în care, dup emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulrii procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renun la intenia de realizare a investiiei,
acesta are obligaia de a notifica acest fapt autoritii administraiei publice competente.
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5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE va fi însoit de
urmtoarele documente:
a) certificatul de urbanism (copie);
b) dovada titlului asupra imobilului, teren i/sau construcii, sau, dup caz, extrasul de plan cadastral
actualizat la zi i extrasul de carte funciar de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune
altfel (copie legalizat)
c) documentaia tehnic  D.T., dup caz (2 exemplare originale):
 D.T.A.C.

 D.T.O.E.

 D.T.A.D.

d) avizele i acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize i acorduri privind utilitile urbane i infrastructura (copie):
 alimentare cu ap
 canalizare
 alimentare cu energie electric
 alimentare cu energie termic

 gaze naturale
 telefonizare
 salubritate
 transport urban

Alte avize/acorduri
 ……………………………
 ……………………………
 ……………………………

d.2) avize i acorduri privind:
 securitatea la incendiu
 protecia civil

 sntatea populaiei

d.3) avize/acorduri specifice ale adminustraiei publice centrale i/sau ale serviciilor descentralizate
ale acestora (copie)
 ……………………………

 ……………………………

 ……………………………

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original)
 ……………………………

 ……………………………

 ……………………………

e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului (copie);
f) Dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original).
g) Documentele de plat ale urmtoarelor taxe (copie)
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ;
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ………………. luni de la data emiterii.

Conductorul autoritii
)
administraiei publice emitente *** ,
……………………………………….

Secretar general / Secretar,
…………………………………….
(numele, prenumele i semntura)

(funcia, numele, prenumele i semntura)

L.S.
Arhitect-ef ****)
…………………………………….
(numele, prenumele i semntura)

Achitat taxa de : ………………. lei, conform Chitanei nr………………. din …………………
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin pot la data de …………
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În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
se prelungete valabilitatea
Certificatului de urbanism
de la data de …………….. pân la data de ……………..
Dup aceast dat, o nou prelungire a valabilitii nu este posibil, solicitantul urmând s obin,
în condiiile legii, un alt certificat de urbanism.
Conductorul autoritii
administraiei publice emitente ***),
……………………………………….

Secretar general / Secretar,
…………………………………….
(numele, prenumele i semntura)

(funcia, numele, prenumele i semntura)

L.S.
Arhitect-ef ****)
…………………………………….
(numele, prenumele i semntura)

Data prelungirii valabilitii : ………………..
Achitat taxa de : ………………. lei, conform Chitanei nr………………. din …………………
Transmis solicitantului la data de …………direct/prin pot

__________________________
)

* Se completeaz, dup caz :
 Consiliului judeean ;
 Primria Municipiului Bucureti ;
 Primria Sectorului …. al Municipiului Bucureti ;
 Primria Municipiului ……………………. ;
 Primria Oraului ……………………. ;
 Primria Comunei ……………………. ;
**)
Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizrii solicitantului, formulat în cerere
)
*** Se completeaz, dup caz :  preedintele Consiliului judeean
 primarul general al municipiului Bucureti
 primarul sectorului …. al municipiului Bucureti
 primar.
)

**** Se va semna, dup caz, de ctre arhitectul-ef sau „pentru arhitectul ef” de ctre persoana cu responsabilitate în
domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului precizându-se funcia i titlul profesional.
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Ctre,
……………………………………………………
)

[conductorul autoritii administraiei publice emitente * ]

CERERE
pentru prelungirea valabilitii certificatului de urbanism

Subsemnatul

1)

…………………………….…………………. , CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu

2)

domiciliul /sediul în judeul…………………………..……, municipiul/oraul/comuna ……………….…………..,
satul ……..……………….., sectorul …., cod potal …………….., str. ………………………………….. nr. ……,
bl. ….., sc. …., et. …., ap. ….., telefon/fax ………………………., e-mail …………………………………….…...,
în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit:
prelungirea valabilitii
Certificatului de urbanism
nr. ……….. din ……………….
pentru imobilul  teren i/sau construcii , situat în judeul …………………….…….……………….,
municipiul/oraul/comuna ……………………..………..….., satul…………………....……….…….., sectorul……,
cod potal …………….., str. …………………….………………….. nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ……, ap. ……,
3)

sau identificat prin ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..,
Solicit prelungirea valabilitii certificatului de urbanism nr. ….… / ………….. din data de ……………
pân la data de …………… .
Anexez prezentei cereri:
 certificatul de urbanism nr. ….… / ………….. . (în original)
 documentul privind achitarea taxei (în copie)

5)

Semntura
…………………………….…
L.S.

Data ……………………………

__________________________
)

* Se completeaz, dup caz :
 preedintele Consiliului judeean ………………..
 primarul General al municipiului Bucureti
 primarul sectorului ……. al municipiului Bucureti
 primarul municipiului ……………………………….
 primarul oraului ……………………………………
 primarul comunei …………………………………..

__________________________
1)

Numele i prenumele solicitantului
Adresa solicitantului
3)
Date de identificare a imobilului  teren i/sau construcii
2)
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Ctre,
……………………………………………………
)

[conductorul autoritii administraiei publice emitente * ]

CERERE
pentru emiterea autorizaiei de construire/desfiinare

Subsemnatul

1)

………………………….……………………. , CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu

2)

domiciliul /sediul în judeul…………………………..……, municipiul/oraul/comuna ……………….…………..,
satul ……..……………….., sectorul …., cod potal …………….., str. ………………………………….. nr. ……,
bl. ….., sc. …., et. …., ap. ….., telefon/fax ………………………., e-mail …………………………………….…...,
în calitate de /reprezentant al………………………………………………...………..CUI ………………….….….,
în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit emiterea autorizaiei de
construire/desfiinare
pentru imobilul  teren i/sau construcii , situat în judeul ………………………………………….,
municipiul/oraul/comuna …………….….……….……., satul …………….…………………….., sectorul……,
cod potal……………….., str. ……………………………….……….. nr. ……, bl. ……., sc. …., et. ……, ap. ….,
3)

Cartea funciar ...……………………………………………………………………………………………………….
Fia bunului imobil ………………………………………………………………………………………………………..
sau nr. cadastral …………………………………………………………………………………………………………,
4)

în vederea excutrii lucrrilor de ……………………………….…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
5)

în valoare de

:…………………………………………………….…………………………………………. .

Documentaia tehnic  D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire (D.T.A.C.+
6)

D.T.O.E.), respectiv de desfiinare a construciilor (D.T.A.D.) nr. ……………..………. din ……………………
.............................................................................................................................................................................
[denumirea documentaiei]

a fost elaborat de ……………….…………………………………… cu sediul în judeul ………………………….
municipiul/oraul/comuna ………………………….……………… sector/satul ……………………………………..
cod potal ………………, str. …………………..…………….. nr. ……., bl. ….., sc. ….., et. …., ap. …,
respectiv de ………………………………..............……...  arhitect/conductor arhitect cu drept de semntur,
înscris în Tabloul Naional al Arhitecilor cu nr. …………………………….…………….., în conformitate cu
prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea i exercitarea profesiei de arhitect, republicat, aflat în
evidena Filialei teritoriale ……………………………………a Ordinului Arhitecilor din România.
Verificarea Documentaiei tehnice  D.T., în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995, a fost
7)

efectuat de :
1. Cerina A …………………………………………
…………………………………………………………..
2. Cerina B …………………………………………
…………………………………………………………..
3. Cerina C …………………………………………
…………………………………………………………..

__________________________
)

4. Cerina D …………………………………………
…………………………………………………………..
5. Cerina E …………………………………………
…………………………………………………………..
6. Cerina F …………………………………………
…………………………………………………………..
7. Cerina Af ..………………………………………
…………………………………………………………..

* Se completeaz, dup caz :  preedintele consiliului judeean ;
 primarul general al municipiului Bucureti ;
 primarul sectorului ……. al municipiului Bucureti
 primarul municipiului …………………… ;
 primarul oraului …………………… ;
 primarul comunei ……………………
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Durata estimat a executrii lucrrilor solicitat este de ………………… luni/zile, în baza prevederilor
Documentaiei tehnice  D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.),
respectiv desfiinarea construciilor (D.T.A.D.)  anexat prezentei, conform graficului de execuie, semnat
i parafat de proiectant, anexat prezentei.
Anexez la prezenta cerere:
a) Certificatul de urbanism nr. …………../……………… emis de ……………………………….. (copie)
b) dovada titlului asupra imobilului  teren i/sau construcii/extrasul de plan cadastral actualizat la
zi i extrasul de carte funciar de informare actualizat la zi (copie legalizat)
………………………………………………………..
c) Documentaia tehnic  D.T.A.C./D.T.O.E./D.T.A.D., dup caz, compus din: ..............................
.............……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………...………………………………………………………………………(2 exemplare originale)
La elaborarea Documentaiei tehnice  D.T. au fost respectate toate procedurile de notificare a
autoritii publice pentru protecia mediului prevzute de Lege, care fac obiectul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului.
d) avize/acorduri, studii de specialitate stabilite prin certificatul de urbanism (copie):
d.1) avize i acorduri privind utilitile urbane i infrastructura:
……………………………………………………
…………………………………………………..
……………………………………………………
…………………………………………………..
……………………………………………………
…………………………………………………..
d.2) avize i acorduri privind securitatea la incendiu, protecia civil, sntatea populaiei:
……………………………………………………
…………………………………………………..
……………………………………………………
…………………………………………………..
d.3) avize/acorduri specifice ale administraiei publice centrale i/sau ale serviciilor deconcentrate
ale acestora:
……………………………………………………
…………………………………………………..
……………………………………………………
…………………………………………………..
d.4) studii de specialitate (câte 1 exemplar copie):
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
d.5) raport de expertiz tehnic pentru lucrri de intervenie la construcii existente  consolidare,
modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaie  , dup caz (1 exemplar copie) ;
d.6) raport de audit energetic pentru lucrri de intervenie la cldiri existente în vederea creterii
performanei energetice (1 exemplar copie) ;
d.7) referatele de verificare a documentaiei privind asigurarea cerinelor eseniale de calitate în
construcii, corespunztor categoriei de importan a construciei (câte 1 exemplar copie)
……………………………………………………
…………………………………………………..
……………………………………………………
…………………………………………………..
e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului: (copie) ;
f) dovada înregistrrii documentaiei la Ordinul Arhitecilor din România (1 exemplar copie).
g) documentele de plat a taxelor legale în vederea autorizrii (copie) ;
……………………………………………………
…………………………………………………..
……………………………………………………
…………………………………………………..
h) anexa la „Cererea pentru emiterea autorizaiei de construire/desfiinare”, completat cu toate
elementele necesare descrierii lucrrilor pentru care se solicit autorizaia (2 exemplare originale)
Declar pe propria rspundere c datele menionate în prezenta cerere sunt exacte i m angajez s
respect, în cunotina prevederilor Codului penal privind infraciunea de fals în declaraii, autorizaia de
construire i documentaia aferent vizat spre neschimbare.
5)

Semntura

…………………………….
L.S.

Data ……………………………
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ANEX
la Cererea pentru emiterea autorizaiei de construire/desfiinare
Capitolul 1  Tipuri de lucrri
1)

În conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.50/1991
 a) lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de
destinaie sau de reparare a construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor aferente acestora, cu excepia
celor prevzute la art.11 din Legea nr.50/1991;
 b) lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare,
conservare, precum i orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz s fie efectuate la
construcii reprezentând monumente istorice, stabilite potrivit legii;
 c) lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i reabilitare
privind cile de comunicaie de orice fel, drumurile forestiere, lucrrile de art, reelele i dotrile tehnicoedilitare, lucrrile hidrotehnice, amenajrile de albii, lucrrile de îmbuntiri funciare, lucrrile de instalaii
de infrastructur, lucrrile pentru noi capaciti de producere, transport, distribuie a energiei electrice
i/sau termice, precum i de reabilitare i retehnologizare a celor existente;
 d) împrejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, piee i alte lucrri de
amenajare a spaiilor publice;
 e) lucrri de foraje i excavri necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice i a prospeciunilor
geologice, proiectarea i deschiderea exploatrilor de cariere i balastiere, a sondelor de gaze i petrol,
precum i a altor exploatri de suprafa sau subterane;
 f) lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu, necesare în vederea organizrii
executrii lucrrilor, în condiiile prevzute la art.7 alin.(11) din Legea nr.50/1991;
 g) organizarea de tabere de corturi, csue sau rulote;
 h) lucrri de construcii cu caracter provizoriu, chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere situate
pe cile i spaiile publice, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, precum i anexele gospodreti
ale exploataiilor agricole situate în extravilan;
 i) cimitire  noi i extinderi.
 j) lucrri de desfiinare a construciilor de la lit. a)h).
1)

Capitolul 2  Categorii de construcii

:

 construcii de locuine
 construcii pentru instituii publice i servicii:
 pentru sntate
 pentru asisten social
 pentru învmânt
 pentru cultur
 pentru turism
 pentru culte
 pentru administraie i finane
 pentru comer
 pentru servicii
 pentru sport
 pentru recreere
 construcii agricole i zootehnice
 construcii industriale
 construcii pentru depozitare
 construcii pentru transporturi
 construcii pentru telecomunicaii
 construcii energetice

__________________________
1)

Se introduce „X” în caset

 construcii hidrotehnice
 construcii pentru îmbuntiri funciare
 construcii tehnico-edilitare
 construcii pentru pompieri
 construcii cu caracter special
 construcii cu funciuni comasate
 reele edilitare:
 ap
 canalizare
 energie electric
 termice
 gaze
 telecomunicaii
 amenajri exterioare:
 amenajarea i consolidarea terenului
 strzi, alei, platforme, parcaje, garaje
 spaii libere i mobilier exterior
 spaii verzi, împrejmuiri
 construcii cu caracter provizoriu.
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Capitolul 3  Date caracteristice privind amplasamentele i construciile
a) Suprafaa terenului ……………………. m2
b) Situarea terenului fa de strzile adiacente ……………………………….
2)

c) Procentul de ocupare a terenului  POT :

existent ……………. % propus ……………. %

2)

propus …………….
d) Coeficientul de utilizare a terenului  CUT : existent …………….
e) Alinierea construciilor:
 Corpul de cldire cel mai avansat fa de limita proprietii la strad se afl la …………... m.
 Distanele minime ale construciilor fa de vecinti sunt:
de ………….. m fa de limita de proprietate din ………………………………. ;
de ………….. m fa de limita de proprietate din ………………………………. ;
de ………….. m fa de limita de proprietate din ………………………………. .
desfiinate …………..…
f) Numrul de corpuri de cldiri ……, din care: existente ……………
meninute ……………. propuse ………..…..
rezultate ……………….
3)

g) Suprafee :

(m2)
Suprafa
construit

Construcii

Suprafa
desfurat

Suprafa
util

 existente, din care:
 desfiinate
 meninute
 propuse

Suprafa locuibil/
nr.cam

/
/
/
/
/

TOTAL *)
* Totalul rezult prin însumarea suprafeelor înscrise la rubricile „meninute” i „propuse”.

h) Înlimea construciilor propuse (în m):
CORP ………..

CORP ………..

CORP ………..

CORP ………..

CORP ………..

CORP ………..

CORP ………..

CORP ………..

CORP ………..

CORP ………..

CORP ………..

Înlimea la corni sau streain
Înlimea maxim a construciilor
i) Numrul de niveluri
Existente
Propuse
j) Caracteristici constructive i aspect exterior
CORP ………..

Sistem constructiv
Fundaii
Acoperi (arpant/teras)
Sistem de înclzire
Învelitoare (material/culoare)
Finisaj exterior (material/culoare)
Tâmplrie exterior (material/culoare)
k) Capaciti funcionale ale construciilor proiectate:
1)

 Construcii de locuine
 principale (permanente)
 sezoniere (de vacan)
 pentru închiriere
 sociale
 de serviciu
 de necesitate
 de intervenie
 de protocol
Numr de apartamente propuse ….., din care cu: 1 cam. … 2 cam. … 3 cam. … 4 cam. … 5 cam. …

__________________________
2)
3)

Conform Legii nr.350/2001 cu modificrile i completrile ulterioare i HGR nr.525/1996, republicat
Documentul naional de referin este STAS 4908-85
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1)

 Construcii pentru instituii publice
nr. de paturi ………………
nr. de consultaii ……… nr. de proceduri ………
 sntate
 învmânt
nr. de sli de clas ………
nr. de locuri …………… nr. de grupe …………..
 cultur
nr. de locuri ……………….
 hoteliere
nr. de camere …………..
nr. de locuri …………….
 culte
nr. de locuri ……………….
 administrative i financiare nr. de personal ……………
1)

 Construcii pentru comer, alimentaie public i servicii
 comer
nr. de personal ……………
 alimentaie public nr. de locuri ……………….
nr. de personal ……………
 servicii
nr. de personal ……………
1)

 Construcii pentru sport, recreere
 sport
nr. de locuri ……………….
 recreere
nr. de locuri ……………….
1)

 Construcii pentru activiti productive
nr. de personal ……………
 producie
 depozitare
nr. de personal ……………
 Alte caracteristici ale capacitilor funcionale pentru construcii propuse, necuprinse în categoriile
de mai sus :
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
1)

l) Asigurarea utilitilor urbane
 ap
 canalizare
 gaze naturale
 telefonizare
Alte utiliti :
 ……………………..

 energie electric
 salubritate
 ……………………..

 energie termic
 transport urban
 ……………………..

1)

m) Garaje i parcaje
 garaje
nr. de locuri ……………….
 parcaje
nr. de locuri ……………….

Suprafaa construit desfurat …………. m2
Suprafaa construit desfurat …………. m2

n) Drumuri, alei, platforme: suprafa carosabil ………… m2 ; suprafa pietonal ………….. m2
1)

o) Spaii verzi
 arbori tiai
 arbori plantai

numr …………
numr …………

 arbori meninui
 spaii verzi

numr …………
suprafa ………... m2

p) Modul de evacuare a deeurilor …………………………………………………………………………...
………………………………………..……………………………………………………………………………………..
r) Msuri de securitate la incendiu i protecie civil ………………………………………………………..
………………………………………..……………………………………………………………………………………..
s) Msuri de protecie a mediului ……………………………………………………………………………...
………………………………………..……………………………………………………………………………………..
t) Alte caracteristici specifice …………………………………………………………………………………..
………………………………………..……………………………………………………………………………………..

Întocmit 4)
Data …………………

__________________________
4)

L.S.

Anexa se întocmete de ctre proiectantul documentaiei (persoan fizic sau juridic), se precizeaz datele de
identificare, dup caz:
 numele i prenumele întocmitorului i se aplic parafa  dup caz ;
 numele firmei, numele i prenumele reprezentantului i se aplic tampila.
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PRECIZRI
privind completarea formularului
„Cerere
pentru emiterea autorizaiei de construire/desfiinare”
1) Numele i prenumele solicitantului:
 persoan fizic; sau
 reprezentant al firmei (persoan juridic), cu precizarea denumirii acesteia, precum i a calitii
solicitantului în cadrul firmei.
2) Pentru persoan fizic, se completeaz cu date privind domiciliul acesteia;
Pentru persoan juridic, se completeaz cu date privind sediul social al firmei.
3) Se completeaz cu date extrase din Cartea funciar sau din Fia bunului imobil, dup caz.
4) Se înscrie: denumirea lucrrii, capacitatea i categoria lucrrilor, precum i oricare alte elemente
principale care definesc toate lucrrile prevzute a fi autorizate.
5) Valoarea lucrrilor se declar de ctre solicitant i se stabilete, dup caz, în funcie de:
 suprafaa construit desfurat a construciilor; ori
 valoarea lucrrilor de construcii i instalaii aferente, din devizul general al investiiei.
6) Se completeaz cu denumirea, numrul proiectului, data elaborrii, precum i cu datele de
identificare ale efului de proiect, proiectantului/proiectanilor in conformitate cu prevederile art.9 din Lege.
7) Se completeaz cu numele, prenumele verificatorului, precum i cu numrul certificatului de
verificator, pentru fiecare cerin/domeniu de verificare.

*
*

*

NOT:
 Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora este cea
evideniat la cap.4  Cheltuieli pentru investiia de baz, subcap.4.1.  Construcii i instalaii, în conformitate cu
Structura devizului general, aprobat prin Hotrârea Guvernului nr.28/2008 pentru aprobarea coninutului-cadru al
documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i
a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, coroborat cu prevederile pct.138 alin.(1) din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare,
aprobate prin Hotrârea Guvernului nr.44/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
 Valoarea autorizat a lucrrilor de organizare de antier va avea ca baz de calcul cap.5  Alte cheltuieli,
subcap.5.1  Organizare de antier, pct.5.1.1. Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier, în
conformitate cu Structura devizului general, aprobat prin Hotrârea Guvernului nr.28/2008.
 Taxele pentru emiterea autorizaiei de construire/desfiinare se stabilesc de ctre personalul de specialitate
din cadrul administraiei publice emitente, pe baza reglementrilor legale în vigoare, i se comunic solicitantului la
prezentarea acestuia în vederea depunerii cererii de autorizare.
Solicitantul are obligaia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizaiei documentele de plat a taxelor,
comunicate anterior de emitent.
 Dovada achitrii taxelor se face prin prezentarea, în copie, a documentelor de plat  care se înregistreaz
i în formular la poziia nr.7.
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ROMÂNIA
Judeul …………………………….……………………………………………………
Primria municipiului/oraului/comunei ……….…………………………………….
)

[autoritatea administraiei publice emitente * ]

Primar
Nr. ……… din ……………

Ctre,
CONSILIUL JUDEEAN ……………………………………
Doamnei/Domnului Arhitect-ef …………………………
Urmare cererii înregistrat cu nr. ………. din ……………….. , pentru emiterea autorizaiei de
1)

construire/desfiinare solicitat de

……………………………………………………………………………………

2)

cu domiciliul /sediul în judeul ……………………………, municipiul/oraul/comuna ………………..………..,
satul ……..………………..., sectorul ……., cod potal ……………….., str. …………………………….. nr. ……,
bl. ….., sc. …., et. ……, ap. ….., telefon/fax ……………………., e-mail …………………………...,
pentru imobilul  teren i/sau construcii , situat în judeul …………………….…….……………….,
municipiul/oraul/comuna ……………………..………..….., satul…………………....……….…….., sectorul……,
cod potal …………….., str. …………………….………………….. nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ……, ap. ……,
3)

sau identificat prin ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..,
4)

în vederea excutrii lucrrilor de ……………………………….…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, v rugm s emitei avizul structurii de
specialitate din cadrul Consiliului judeean asupra proiectului (propunerii) de „Autorizaie de
construire/desfiinare” anexat prezentei.

Primar
……………………………………….
(numele, prenumele i semntura)

Secretar,
……..…………………………………
(numele, prenumele i semntura)

L.S.
*)

Arhitect-ef
…………………………………….
(numele, prenumele i semntura)

__________________________
1)

Numele i prenumele solicitantului
Adresa solicitantului
3)
Date de identificare a imobilului  teren i/sau construcii
4)
Scopul emiterii certificatului de urbanism
4)
Se înscriu categoriile de lucrri, denumirea investiiei/lucrrilor, capacitatea i alte elemente definitorii.
2)

__________________________

*) Se va semna de arhitectul-ef sau, « pentru arhitectul-ef », de ctre persoana cu responsabilitate în domeniul amenajrii
teritoriului i urbanismului, specificându-se funcia i titlul profesional, dup caz.
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ROMÂNIA
Consiliul Judeean ……………………………………………………..
Arhitect-ef
Nr. ……… din ……………

Doamnei/Domnului
PRIMAR

*)

………………………………………………

Urmare cererii dvs. nr. ………. din ………………. , pentru emiterea avizului structurii de specialitate
în vederea eliberrii certificatului de urbanism solicitat de

1)

………………………………………….…………..

2)

cu domiciliul /sediul în judeul ……………………………, municipiul/oraul/comuna ………………..………..,
satul ……..………………..., sectorul ……., cod potal ……………….., str. …………………………….. nr. ……,
bl. ….., sc. …., et. ……, ap. ….., telefon/fax ……………………., e-mail …………………………...,
pentru imobilul  teren i/sau construcii , situat în judeul …………………….…….……………….,
municipiul/oraul/comuna ……………………..………..….., satul…………………....……….…….., sectorul……,
cod potal …………….., str. …………………….………………….. nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ……, ap. ……,
3)

sau identificat prin ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..,
4)

în vederea executrii lucrrilor de
……………………………….…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
În urma analizrii proiectului (propunerii) de Autorizaie de construire/desfiinare transmis i a
verificrii datelor existente, se emite urmtorul
5)
AVIZ
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...

Arhitect-ef
…………………………………….
(numele, prenumele i semntura)

L.S.

__________________________
1)

Numele i prenumele solicitantului
Adresa solicitantului
Date de identificare a imobilului  teren i/sau construcii
4)
Se înscriu categoriile de lucrri, denumirea investiiei/lucrrilor, capacitatea i alte elemente definitorii.
5)
În cazul avizului nefavorabil, se vor preciza detaliat motivele respingerii (se admite redactarea unei anexe)
2)
3)

__________________________
*)

Se completeaz, dup caz :
 al municipiului ……………………..
 al oraului ………………………….
 al comunei …………………………
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ROMÂNIA
Judeul ……………………………………………………..
………………………………………………………………
[autoritatea administraiei publice emitente *)]
Nr. ……………. din ……………………….

AUTORIZAIE DE CONSTRUIRE/DESFIINARE
Nr. …………….. din ……………………………..
1)

Ca urmare a cererii adresate de …………………….………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………..
2)

cu domiciliul/sediul în judeul ……………………………, municipiul/oraul/comuna ………………..………..,
satul ……..………….…………..., sectorul ……., cod potal ……………….., str. ………………………………..
nr. ……..…, bl. ……..…, sc. ……..…, et. ……..…, ap. ……..…, telefon/fax …………………………..………….,
e-mail …………………………………..., înregistrat la nr. …………. din …………….. 20….. ,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

SE AUTORIZEAZ:
executarea lucrrilor de construire/desfiinare pentru:
3)

………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………..
………………………………………..……………………………………………………………………………………..
………………………………………..……………………………………………………………………………………..
………………………………………..……………………………………………………………………………………..
………………………………………..……………………………………………………………………………………..
………………………………………..……………………………………………………………………………………..
………………………………………..……………………………………………………………………………………..
………………………………………..……………………………………………………………………………………..
………………………………………..……………………………………………………………………………………..
………………………………………..……………………………………………………………………………………..
………………………………………..……………………………………………………………………………………..
………………………………………..……………………………………………………………………………………..
………………………………………..……………………………………………………………………………………..
 pe imobilul  teren i/sau construcii , situat în judeul …………………….…….……………….,
municipiul/oraul/comuna …………………..……………….., satul………………..……….…….., sectorul……,
cod potal …………….., str. …………………….………………….. nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ……, ap. ……,
4)

Cartea funciar ...……………………………………………………………………………………………………….
Fia bunului imobil ………………………………………………………………………………………………………..
sau nr. cadastral …………………………………………………………………………………………………………,
5)

 lucrri în valoare de ……………………
 în baza documentaiei tehnice  D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire (D.T.A.C.
6)

+ D.T.O.E.), respectiv de desfiinare a construciilor (D.T.A.D. + D.T.O.E.) nr. ……..……… din …………….,
.............................................................................................................................................................................
[denumirea/titlul documentaiei]

elaborat de ………….……….……………………………………, cu sediul în judeul ………………….………….
municipiul/oraul/comuna …………………………….……………… sectorul/satul ………………………………..
cod potal ………………, str. ………..............……..…….………….. nr. …., bl. ….., sc. ….., et. …., ap. .…,
respectiv de ……………….........….....................……………………...  arhitect/conductor arhitect cu drept de
semntur, înscris în Tabloul Naional al Arhitecilor cu nr. ……………………, în conformitate cu prevederile
Legii nr.184/2001 privind organizarea i exercitarea profesiei de arhitect, republicat, aflat în evidena Filialei
teritoriale ……………………………………a Ordinului Arhitecilor din România.
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CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTRII LUCRRILOR SE FAC URMTOARELE PRECIZRI:
A. Documentaia tehnic  D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D.)  vizat spre
neschimbare  împreun cu toate avizele i acordurile obinute, precum i punctul de
vedere/actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, face parte
integrant din prezenta autorizaie.
Nerespectarea întocmai a documentaiei tehnice  D.T. vizat spre neschimbare (inclusiv a avizelor
i acordurilor obinute) constituie infraciune sau contravenie, dup caz, în temeiul prevederilor art.24 alin.(1), respectiv
art.26 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat.
În conformitate cu prevederile art.7 alin.(15) – (151) din Legea nr.50/1991 i cu respectarea
legislaiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice i private asupra mediului, în situaia în care în timpul executrii lucrrilor i numai în perioada de valabilitate a
autorizaiei de construire survin modificri de tem privind lucrrile de construcii autorizate, care conduc la necesitatea
modificrii acestora, titularul are obligaia de a solicita o nou autorizaie de construire.

B. Titularul autorizaiei este obligat:
1. s anune data începerii lucrrilor autorizate, prin trimiterea întiinrii conform formularului anexat
autorizaiei (formularul-model F.13) la autoritatea administraiei publice locale emitent a autorizaiei;
2. s anune data începerii lucrrilor autorizate, prin trimiterea întiinrii conform formularului anexat
autorizaiei (formularul-model F.14) la inspectoratul teritorial în construcii, împreun cu dovada achitrii cotei
legale de 0,1% din valoarea autorizat a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora;
3. s anune data finalizrii lucrrilor autorizate, prin trimiterea întiinrii conform formularului anexat
autorizaiei (formularul-model F.15) la inspectoratul teritorial în construcii, odat cu convocarea comisiei de
recepie;
4. s pstreze pe antier, în perfect stare, autorizaia de construire i documentaia tehnic  D.T.
(D.T.A.C.+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizat spre neschimbare, împreun cu Proiectul Tehnic  P.Th i Detaliile de
execuie pentru realizarea a lucrrilor de construcii autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor
de control, potrivit legii, pe toat durata executrii lucrrilor;
5. în cazul în care, pe parcursul executrii lucrrilor, se descoper vestigii arheologice (fragmente
de ziduri, ancadramente de goluri, fundaii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar,
ceramic etc.) s sisteze executarea lucrrilor, s ia msuri de paz i de protecie i s anune imediat
emitentul autorizaiei, precum i Direcia judeean pentru cultur, culte i patrimoniu;
6. s respecte condiiile impuse de utilizarea i protejarea domeniului public, precum i de protecie a
mediului, potrivit normelor generale i locale ;
7. s transporte la …………………………………………………… materialele care nu se pot recupera
.

(se completeaz de ctre emitent)

sau valorifica, rmase în urma executrii lucrrilor de construcii.
8. s desfiineze construciile provizorii de antier în termen de ……... zile de la terminarea efectiv a
lucrrilor;
9. la începerea execuiei lucrrilor, s monteze la loc vizibil „Panoul de identificare a investiiei” (vezi
anexa nr.8 la normele metodologice);
10. la finalizarea execuiei lucrrilor, s monteze „Plcua de identificare a investiiei”;
11. în situaia nefinalizrii lucrrilor în termenul prevzut de autorizaie, s solicite prelungirea
valabilitii acesteia, cu cel puin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilitii autorizaiei de
construire/desfiinare (inclusiv durata de execuie a lucrrilor);
12. s prezinte „Certificatul de performan energetic a cldirii” la efectuarea recepiei la terminarea
lucrrilor;
13. s solicite „Autorizaia de securitate la incendiu” dup efectuarea recepiei la terminarea lucrrilor
sau înainte de punerea în funciune a cldirilor pentru care s-a obinut „Avizul de securitate la incendiu”;
14. s regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum i celelalte obligaii de plat ce
îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizrii investiiei;
15. s declare construciile proprietate particular realizate, în vederea impunerii, la organele
financiare teritoriale sau la unitile subordonate acestora, dup terminarea lor complet i nu mai târziu
de 15 zile de la data expirrii termenului de valabilitate a autorizaiei de construire/desfiinare (inclusiv
durata de execuie a lucrrilor).
C. Durata de execuie a lucrrilor este de ……..… luni / zile, calculat de la data începerii efective
a lucrrilor (anunat în prealabil), situaie în care perioada de valabilitate a autorizaiei se extinde pe
întreaga durat de execuie a lucrrilor autorizate.

F.11
(pag.3)

D. Termenul de valabilitate a autorizaiei este de …………. luni / zile de la data emiterii, interval
de timp în care trebuie începute lucrrile de execuie autorizate.
Conductorul autoritii
administraiei publice emitente **),
……………………………………….

Secretar general / Secretar,
…………………………………….
(numele, prenumele i semntura)

(funcia, numele, prenumele i semntura)

L.S.

Arhitect-ef ***)
…………………………………….
(numele, prenumele i semntura)

Taxa de autorizare în valoare de lei ……………….. a fost achitat conform Chitanei nr. …….……….
din …………………… .
Prezenta autorizaie a fost transmis solicitantului direct/prin pot la data de …………….. însoit
de …… (………..) exemplar(e) din documentaia tehnic  D.T., împreun cu avizele i acordurile obinute,
vizate spre neschimbare .
In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
se prelungete valabilitatea
Autorizaiei de construire/desfiinare
de la data de ………………. pân la data de ……………….
Dup aceast dat, o nou prelungire a valabilitii nu este posibil, solicitantul urmând s obin,
în condiiile legii, o alt autorizaie de construire/desfiinare.
Conductorul autoritii
)
administraiei publice emitente ** ,
……………………………………….

Secretar general / Secretar,
…………………………………….
(numele, prenumele i semntura)

(funcia, numele, prenumele i semntura)

L.S.

Arhitect-ef ***)
…………………………………….
(numele, prenumele i semntura)

Data prelungirii valabilitii : …………………..
Achitat taxa de : …………………. lei, conform Chitanei nr. …….………. din …………………… .
Transmis solicitantului la data de …………………………… direct/prin pot.
__________________________
1)

Numele i prenumele solicitantului.
Adresa solicitantului.
3)
Denumirea lucrrii, descrierea concis a lucrrilor autorizate, precum i alte date extrase din D.T.A.C./D.T.A.D.
4)
Se completeaz cu datele extrase din Cartea funciar sau din Fia bunului imobil, dup caz.
5)
Valoarea lucrrilor, declarat de solicitant, înscris în cererea de autorizare, calculat în funcie de suprafaa construit
desfurat a construciilor, ori valoarea lucrrilor de construcii i instalaii aferente din devizul general al investiiei.
6)
Se completeaz cu denumirea/titlul, numrul i data elaborrii documentaiei, precum i celelalte elemente de identificare.
*) Se completeaz, dup caz:  consiliului judeean ;
 Primria Municipiului Bucureti ;
 Primria Sectorului …….. al Municipiului Bucureti ;
 Primria Municipiului ;
 Primria Oraului ;
 Primria Comunei.
**) Se completeaz, dup caz: preedintele consiliului judeean ;
 primarul general al municipiului Bucureti ;
 primarul sectorului ……… al municipiului Bucureti ;
 primar.
***) Se va semna de arhitectul-ef sau, « pentru arhitectul-ef », de ctre persoana cu responsabilitate în domeniul amenajrii
teritoriului i urbanismului, specificându-se funcia i titlul profesional, dup caz.
2)
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Ctre,
……………………………………………………
)

[conductorul autoritii administraiei publice emitente * ]

CERERE
pentru prelungirea valabilitii autorizaiei de construire/desfiinare

Subsemnatul

1)

………………………….……………………. , CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu

2)

domiciliul /sediul în judeul…………………………..……, municipiul/oraul/comuna ……………….…………..,
satul ……..……………….., sectorul …., cod potal …………….., str. ………………………………….. nr. ……,
bl. ….., sc. …., et. …., ap. ….., telefon/fax ………………………., e-mail …………………………………….…...,
în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit:
prelungirea valabilitii
Autorizaiei de construire/desfiinare
nr. ……….. din ……………….
pentru imobilul  teren i/sau construcii , situat în judeul …………………….…….……………….,
municipiul/oraul/comuna ……………………..………..….., satul…………………....……….…….., sectorul……,
cod potal …………….., str. …………………….………………….. nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ……, ap. ……,
3)

Cartea funciar ...……………………………………………………………………………………………………….
Fia bunului imobil ………………………………………………………………………………………………………..
sau nr. cadastral …………………………………………………………………………………………………………,
4)

în vederea executrii lucrrilor de
……………………………….…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Declar pe propria rspundere c datele menionate în prezenta cerere sunt exacte.
Anexez prezentei cereri:
 Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilitii Autorizaiei de construire/desfiinare
nr. …………… din data de ………………….. ;
 Documentaia tehnic derivat din D.A.T.C./D.A.T.D  dup caz  prin care se evideniaz
stadiul fizic al lucrrilor realizate în baza autorizaiei de construire/desfiinare nr. …….. din data de ………. ,
precum i lucrrile rmase de executat pân la finalizare;
 Autorizaia de construire/desfiinare nr. …………. din data de …………………. , în original.
 Documentul privind achitarea taxei (în copie)
Semntura

5)

…………………………….…
L.S.

Data ……………………………
__________________________
)

* Se completeaz, dup caz :
 preedintele Consiliului judeean ………………..
 primarul General al municipiului Bucureti
 primarul sectorului ……. al municipiului Bucureti
 primarul municipiului ……………………………….
 primarul oraului ……………………………………
 primarul comunei …………………………………..

__________________________
1)

Numele i prenumele solicitantului
Adresa solicitantului
3)
Date de identificare a imobilului  teren i/sau construcii
4)
Se înscriu lucrrile rmase de executat pentru care se solicit prelungirea valabilitii.
2)
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Ctre,
……………………………………………………
)

[conductorul autoritii administraiei publice emitente * ]

COMUNICARE
privind începerea execuiei lucrrilor
Subsemnatul

1)

………………………….……………………. , CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu

2)

domiciliul /sediul în judeul…………………………..……, municipiul/oraul/comuna ……………….…………..,
satul ……..……………….., sectorul …., cod potal …………….., str. ………………………………….. nr. ……,
bl. ….., sc. …., et. …., ap. ….., telefon/fax ………………………., e-mail …………………………………….…...,
titular al Autorizaiei de construire /desfiinare nr. ………….. din ……………..…, emis pentru executarea
lucrrilor de construcii privind construirea/ desfiinarea construciilor i amenajrilor3) …………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
în valoare de ………………………. lei,
Aduc la cunotin
C la data de4) …………….……… ora …………..…… , vor începe lucrrile de construcii autorizate
pentru imobilul  teren i/sau construcii , situat în judeul …………………….…….……………….,
municipiul/oraul/comuna ……………………..………..….., satul…………………....……….…….., sectorul……,
cod potal …………….., str. …………………….………………….. nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ……, ap. ……,
3)

Cartea funciar ...……………………………………………………………………………………………………….
Fia bunului imobil ………………………………………………………………………………………………………..
sau nr. cadastral …………………………………………………………………………………………………………
.
5)

Semntura

…………………………….…
L.S.

Data ……………………………

__________________________

PRECIZRI privind completarea formularului:
)
* Se completeaz, dup caz:  preedintele Consiliului judeean ………………..
 primarul General al municipiului Bucureti
 primarul sectorului ……. al municipiului Bucureti
 primarul municipiului ……………………………….
 primarul oraului ……………………………………
 primarul comunei …………………………………..
__________________________
1)

Titularul autorizaiei (Numele i prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice  inclusiv calitatea
acestuia)
2)
Adresa potal (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)
3)
Se înscriu datele de identificare din autorizaie (denumirea lucrrii, capacitatea i categoria de lucrri din autorizaie)
4)
Data începerii executrii lucrrilor trebuie anunat cu minim 10 zile înainte
5)
Se aplic sigiliul, în cazul persoanelor juridice
NOT:

 Formularul pentru Întiinarea privind începerea executrii lucrrilor autorizate se anexeaz la autorizaia de
construire/desfiinare în dou exemplare.
 Titularul autorizaiei este obligat s pstreze pe antier un exemplar al acestei întiinri, cu numrul i data
înregistrrii la emitent.
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Ctre,
INSPECTORATUL TERITORIAL ÎN CONSTRUCII …………………………………

COMUNICARE
privind începerea execuiei lucrrilor
Subsemnatul

1)

………………………….……………………. , CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu

2)

domiciliul /sediul în judeul…………………………..……, municipiul/oraul/comuna ……………….…………..,
satul ……..……………….., sectorul …., cod potal …………….., str. ………………………………….. nr. ……,
bl. ….., sc. …., et. …., ap. ….., telefon/fax ………………………., e-mail …………………………………….…...,
titular al Autorizaiei de construire /desfiinare nr. ………….. din …………………., emis pentru executarea
lucrrilor de construcii privind construirea/ desfiinarea construciilor i amenajrilor3) …………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
în valoare de ………………………. lei,
Aduc la cunotin
C la data de4) …………….……… ora …………..…… , vor începe lucrrile de construcii autorizate
pentru imobilul  teren i/sau construcii , situat în judeul …………………….…….……………….,
municipiul/oraul/comuna ……………………..………..….., satul…………………....……….…….., sectorul……,
cod potal …………….., str. …………………….………………….. nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ……, ap. ……,
3)

Cartea funciar ...……………………………………………………………………………………………………….
Fia bunului imobil ………………………………………………………………………………………………………..
sau nr. cadastral …………………………………………………………………………………………………………
Anexez, în copie dovada achitrii cotei de 0,1% din valoarea lucrrilor autorizate, în conformitate cu
prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare.

5)

Semntura

…………………………….…
L.S.

Data ……………………………

__________________________

PRECIZRI privind completarea formularului:
1)
Titularul autorizaiei (Numele i prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice  inclusiv calitatea
acestuia)
2)
Adresa potal (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)
3)
Se înscriu datele de identificare din autorizaie (denumirea lucrrii, capacitatea i categoria de lucrri din autorizaie)
4)
Data începerii executrii lucrrilor trebuie anunat cu minim 10 zile înainte
5)
Se aplic sigiliul, în cazul persoanelor juridice
NOT:

 Formularul pentru Întiinarea privind începerea executrii lucrrilor autorizate se anexeaz la autorizaia de
construire/desfiinare în dou exemplare.
 Titularul autorizaiei este obligat s pstreze pe antier un exemplar al acestei întiinri, cu numrul i data
înregistrrii la Inspectoratul Teritorial în Construcii ………………………………

F.15

Ctre,
……………………………………………………
)

[conductorul autoritii administraiei publice emitente * ]

COMUNICARE
privind încheierea execuiei lucrrilor
Subsemnatul

1)

………………………….……………………. , CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu

2)

domiciliul /sediul în judeul…………………………..……, municipiul/oraul/comuna ……………….…………..,
satul ……..……………….., sectorul …., cod potal …………….., str. ………………………………….. nr. ……,
bl. ….., sc. …., et. …., ap. ….., telefon/fax ………………………., e-mail …………………………………….…...,
titular al Autorizaiei de construire /desfiinare nr. ………….. din ……………..…, emis pentru executarea
lucrrilor de construcii privind construirea/ desfiinarea construciilor i amenajrilor3) …………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
în valoare de ………………………. lei,
Aduc la cunotin
C la data de4) …………….……… ora ………… , au fost finalizate lucrrile de construcii autorizate
pentru imobilul  teren i/sau construcii , situat în judeul …………………….…….……………….,
municipiul/oraul/comuna ……………………..………..….., satul…………………....……….…….., sectorul……,
cod potal …………….., str. …………………….………………….. nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ……, ap. ……,
3)

Cartea funciar ...……………………………………………………………………………………………………….
Fia bunului imobil ………………………………………………………………………………………………………..
sau nr. cadastral …………………………………………………………………………………………………………
.
5)

Semntura

…………………………….…
L.S.

Data ……………………………

__________________________

PRECIZRI privind completarea formularului:
)
* Se completeaz, dup caz:  preedintele Consiliului judeean ………………..
 primarul General al municipiului Bucureti
 primarul sectorului ……. al municipiului Bucureti
 primarul municipiului ……………………………….
 primarul oraului ……………………………………
 primarul comunei …………………………………..
__________________________
1)

Titularul autorizaiei (Numele i prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice  inclusiv calitatea
acestuia)
2)
Adresa potal (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)
3)
Se înscriu datele de identificare din autorizaie (denumirea lucrrii, capacitatea i categoria de lucrri din autorizaie)
4)
Data începerii executrii lucrrilor trebuie anunat cu minim 10 zile înainte
5)
Se aplic sigiliul, în cazul persoanelor juridice
NOT:

 Formularul pentru Întiinarea privind începerea executrii lucrrilor autorizate se anexeaz la autorizaia de
construire/desfiinare în dou exemplare.
 Titularul autorizaiei este obligat s pstreze pe antier un exemplar al acestei întiinri, cu numrul i data
înregistrrii la emitent.

F.16
Ctre,
INSPECTORATUL TERITORIAL ÎN CONSTRUCII …………………………………

COMUNICARE
privind încheierea execuiei lucrrilor
Subsemnatul

1)

………………………….……………………. , CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu

2)

domiciliul /sediul în judeul…………………………..……, municipiul/oraul/comuna ……………….…………..,
satul ……..……………….., sectorul …., cod potal …………….., str. ………………………………….. nr. ……,
bl. ….., sc. …., et. …., ap. ….., telefon/fax ………………………., e-mail …………………………………….…...,
titular al Autorizaiei de construire /desfiinare nr. ………….. din …………………., emis pentru executarea
lucrrilor de construcii privind construirea/ desfiinarea construciilor i amenajrilor3) …………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
în valoare de ………………………. lei,
Aduc la cunotin
C la data de4) …………….……… ora ………… , au fost finalizate lucrrile de construcii autorizate
pentru imobilul  teren i/sau construcii , situat în judeul …………………….…….……………….,
municipiul/oraul/comuna ……………………..………..….., satul…………………....……….…….., sectorul……,
cod potal …………….., str. …………………….………………….. nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ……, ap. ……,
3)

Cartea funciar ...……………………………………………………………………………………………………….
Fia bunului imobil ………………………………………………………………………………………………………..
sau nr. cadastral …………………………………………………………………………………………………………
Anexez, în copie dovada achitrii cotei de 0,1% din valoarea lucrrilor autorizate, în conformitate cu
prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare.
5)

Semntura
…………………………….…
L.S.
Data ……………………………

__________________________

PRECIZRI privind completarea formularului:
1)
Titularul autorizaiei (Numele i prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice  inclusiv calitatea
acestuia)
2)
Adresa potal (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)
3)
Se înscriu datele de identificare din autorizaie (denumirea lucrrii, capacitatea i categoria de lucrri din autorizaie)
4)
Data începerii executrii lucrrilor trebuie anunat cu minim 10 zile înainte
5)
Se aplic sigiliul, în cazul persoanelor juridice
NOT:

 Formularul pentru Întiinarea privind începerea executrii lucrrilor autorizate se anexeaz la autorizaia de
construire/desfiinare în dou exemplare.
 Titularul autorizaiei este obligat s pstreze pe antier un exemplar al acestei întiinri, cu numrul i data
înregistrrii la Inspectoratul Teritorial în Construcii ………………………………

Alimentare cu ap – canalizare

Cerina – Securitate la incendiu

Cerina – Siguranta în exploatare

Cerina – Rezisten mecanic i stabilitate

Amenajri exterioare – circulaii carosabile

Instalatiile aferente

Structura – sistemul constructiv

Principalele materiale utilizate

Numrul de niveluri /
Înltimea la streain

Sistemul de acoperire (teras/arpant)

Arhitectura – suprafaa construitdesfurat

Date generale

LEGENDA:
NOT:

*



–
–

–
–
–

–
–
–





–






–

–

–

–
–
–
–


–
–

–

–



–

–

–
–
–
–


–
–




–





















–








–












–

–

–



–
–

–

–

Telecomunicaii

Piese obligatorii
 Piese opionale (recomandabile)
Numai pentru construcii cu Aria desfurat !100,0 m2

–
–


–

Alimentare cu energie termic
–

Punctul de vedere/actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului



–



Alimentare cu energie electric
–

Alimentare cu gaze naturale

–

SPECIFICE

Prevenirea i stingerea incendiilor



1. Construcii i amenajri urbane pentru spaii publice prevzute la art.3 alin.(1) lit.d) i h) din Lege
- împrejmuiri


–
–

–
–

–

–
–
- mobilier urban, amenajri de spaii verzi,


–
–

–
–

–

–

parcuri, locuri de joac i agrement
- piee i lucrri de amenajare spaii publice


–
–




–



- copertine i pergole în spaii publice










–
–
2. Construcii pentru campinguri prevzute la art.3 alin.(1) lit.g) din Lege
- tabere de corturi, csue sau rulote

–
–
–

–


–
–


3. Construcii pentru mic comer stradal, expunere i afiaj prevzute la art.3 alin.(1) lit.h) din Lege
- chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere











–
- corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame



–







–
4. Construcii pentru anexe gospodreti prevzute la art.3 alin.(1) lit.h) din Lege
- buctrii de var



–



–
–
–
–

- grajduri (ptentru animale mari)








–
–


- hambare, fânare, ptule



–


–
–
–
–

–
- magazii, oproane, garaje








–
–


- spaii pentru activiti meteugreti












5. Construcii pentru anexe gospodreti ale exploataiilor agricole situate în extravilan prevzute la art.3 alin.(1) lit.h) din Lege
- saivane, padocuri, adposturi i ocoale



–




–
–

–
pentru animale, platforme furaje,
- spaii pentru cazare temporar pe timpul


–
–





–

–
campaniilor agricole
- târguri i oboare periodice


–
–




–
–



prevzute la art.3 alin.(1) lit.d), g) i h) din
Lege pentru care autorizaia de construire
se emite în baza documentaiilor tehnice
 D.T. cu coninut simplificat în raport cu
coninutul-cadru prevzut în
anexa nr.1 la Lege

TIPURILE DE
CONSTRUCII PROVIZORII

UTILITI URBANE



–

–

–
–
–
–


–
–




–



–

Protecia snttii populaiei
Nu e cazul

–

–

–

–
–
–
–
–




–

–
–



–

Protecia civil

Plan de situaie – sc.1:2000 ÷ 1:100







































–




–

–













–
–

–


–

–



Seciune caracteristic – sc.1:100

ARHITECTUR
















–








STRUCTUR

PIESE DESENATE

Toate faadele (vederi / desfurri) –
sc.1:100

AVIZE I ACORDURI

–



–

–
–
–






–

–


–

–

Sistemul constructiv
(fundaii, stâlpi, centuri, planee) *

PIESE SCRISE

–

–

–

–
–
–






–

–




–

Plan fundaii
(amplasare independent) – sc.1:100

REFERATE DE
VERIFICARE
PROIECT

–

–

–

–
–
–



–
–

–

–
–

–

–

Plan fundaii
(alipire la calcan) – sc.1:100

MEMORIU
CUPRINZÂND
DESCRIEREA SUMAR A LUCRRILOR

–

–

–

–
–
–



–
–

–

–
–



–

Plan sptur
(pentru alipire la calcan) – sc.1:100

CONTINUTUL SIMPLIFICAT AL DOCUMENTAIEI TEHNICE  D.T.

Planurile tuturor nivelurilor
(inclusiv al acoperiului) – sc.1:100

ANEXA Nr.2



–

–

–
–
–
–












–

Plan construcii subterane
(reele tehnico-edilitare) sc.1:2000 ÷ 1:100

CARTU
model conform anexei nr.1 la Lege

Potrivit prevederilor cuprinse la pct.A., titlul II, ultimul alineat, pct.B., titlul II, ultimul alineat, pct.C., titlul II, ultimul
alineat din Anexa nr.1 la Lege:
“Fiecare plan prezentat în cadrul Seciunii II – PIESE DESENATE va avea în partea dreapt jos un cartu,
care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de înmatriculare sau numrul autorizaiei, dup
caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele, calitatea i semntura
elaboratorilor i ale efului de proiect.”

VERIFICATOR/
EXPERT 7)

NUME 5)

SEMNATURA

CERINA
8)

1)

SPECIFICATIE 6)

NUME 5)

SEMNATURA

EF PROIECT
PROIECTAT

Scara:
Data:
4)

DESENAT

REFERAT de verificare/RAPORT de expertiz tehnic
titlu/nr./data 9)
Proiect
Beneficiar:
nr. 10)
Faza: 11)

Titlu proiect:
2)

Titlu plansa:

Plana nr. 12)
3)

_________________________________________________________

NOT:  Modelul de cartu prezentat are caracter informativ, fiecare elaborator având libertatea de a prezenta un alt
format,

1)

cu condiia furnizrii tuturor datelor cerute prin anexa nr.1 la Lege
 Semnificaia înscrisurilor din rubricile cartuului este urmtoarea:
numele firmei  Societate comercial/Birou de arhitectur  sau al proiectantului elaborator  persoan fizic
autorizat , numrul de înmatriculare sau numrul autorizaiei;
2) titlul documentaiei
3) titlul planei i, dup caz, al „obiectului”
4) data elaborrii documentaiei
5) numele i titlul profesional
6) calitatea elaboratorilor (exclusiv pentru firme) în conformitate cu competenele profesionale prevzute de

Lege
7)
8)
9)
10)
11)

calitatea de verificator de proiecte/expert tehnic, dup caz
cerina de calitate conform Legii nr.10/1995 pentru care s-a fcut verificarea
titlul referatului de verificare/expertizei tehnice nr. i data acestuia
numrul documentaiei la elaborator
faza de proiectare conform solicitrii: D.T.A.C / D.T.A.D. / D.T.O.E., dup caz

TAMPILA MODEL
“ANEX LA CERTIFICATUL DE URBANISM”

CONSILIUL JUDEEAN
BISTRIA – NSUD

JUDEUL BISTRIA - NSUD
PRIMRIA MUNICIPIULUI
BISTRIA

ANEX
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM

ANEX
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM

Nr. ……….. din …………… 20….
Arhitect-ef,
…………………….

Nr. ……….. din …………… 20….
Arhitect-ef,
…………………….

tampila model pentru Consiliul judeean

tampila model pentru Primrie municipiu

JUDEUL BISTRIA - NSUD
PRIMRIA ORAULUI
NSUD

JUDEUL BISTRIA - NSUD
PRIMRIA COMUNEI
BUDACU DE JOS

ANEX
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM

ANEX
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM

Nr. ……….. din …………… 20….
Arhitect-ef,
…………………….

Nr. ……….. din …………… 20….
Arhitect-ef *,
…………………….

tampila model pentru Primrie ora

tampila model pentru Primrie comun

__________________________

*) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului.

TAMPILA MODEL
“VIZAT SPRE NESCHIMBARE”

CONSILIUL JUDEEAN
BISTRIA – NSUD
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

JUDEUL BISTRIA - NSUD
PRIMRIA MUNICIPIULUI
BISTRIA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

construire
Anexa la autorizaia de -----------------

construire
Anexa la autorizaia de -----------------

desfiinare
Nr. ……….. din …………… 20….
Arhitect-ef,
…………………….

desfiinare
Nr. ……….. din …………… 20….
Arhitect-ef,
…………………….

tampila model pentru Consiliul judeean

tampila model pentru Primrie municipiu

JUDEUL BISTRIA - NSUD
PRIMRIA ORAULUI
NSUD
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

JUDEUL BISTRIA - NSUD
PRIMRIA COMUNEI
BUDACU DE JOS
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

construire
Anexa la autorizaia de -----------------

construire
Anexa la autorizaia de -----------------

desfiinare
Nr. ……….. din …………… 20….
Arhitect-ef,
…………………….

desfiinare
Nr. ……….. din …………… 20….
Arhitect-ef *,
…………………….

tampila model pentru Primrie ora

tampila model pentru Primrie comun

__________________________

*) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului.

Consiliul Judeean ……………………………………………………..
(autoritatea creia îi aparine agentul constatator)
Primria
PROCES–VERBAL
de constatare i sancionare a contraveniilor
Nr…………., încheiat azi, ………………
1. Subsemnatul, ………....…………………..............., în calitate de ……....…….……………, în baza
legitimaiei de control nr. ……..…………….. , eliberat de ......….............………….....…………......................,
în urma controlului efectuat astzi, …………………, ora…………, la sediul/antierul ……………………………
……...………….….......................…………..................................……………………………………………………
……...………….….......................…………..................................……………………………………………………
am constatat urmtoarele: ..……………………………………………………………………………………………..
……...………….….......................…………..................................……………………………………………………
……...………….….......................…………..................................……………………………………………………
……...………….….......................…………..................................……………………………………………………
2. În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, aceste fapte constituie contravenii la
normele legale privind ……………………….….
……………………………... ……...………….….......................…………............................………………………..
……...………….….......................…………..................................……………………………………………………
i se sancioneaz cu amenda contravenional, astfel:
a) conform art……..alin…….lit……,
 de la ………………… lei pân la ………………… lei;
b) conform art……..alin…….lit……,
 de la ………………… lei pân la ………………… lei;
c) conform art……..alin…….lit……,
 de la ………………… lei pân la ………………… lei;
_______________________________________________________________________________________

Total amend
 de la ………………… lei pân la ………………… lei;
3. De svârirea abaterilor de mai sus se face rspunztor, dup caz:
a) persoana fizic dl (dna.), ………........……...….............., cu domiciliul în ......…................….......…..,
str. ………………….…….…, nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., judeul ...........................…..., sectorul .....,
C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, posesor (posesoare) al/a buletinului/crii de identitate/paaportului
seria .…... nr. ..………..........…, eliberat()/emis () de poliia/statul ...............................................……...........
la data de ….......………….....…, tichet de înscriere a contraveniilor seria ………..nr. ……………..…...
(pentru ceteni strini), în calitate de .........................................................................;
b) persoana juridic ………………………………………....………., înmatriculat la registrul comerului
cu nr. ..….......…..….…., cod fiscal nr……...…….…….., cu sediul în ..........………..................................…...,
str. ……………..………….…......……………………………, nr. ….…., bl. ….…., sc. ….…., et. ….….,ap. ….….,
judeul ..................................., sectorul .…, reprezentat de dl (dna.) …………………........……...…..............,
în calitate de/având funcia de .....…………...……...………………, C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, posesor
(posesoare) al/a buletinului/crii de identitate/paaportului seria ……. nr. ..….........…, eliberat()/emis de
poliia/statul …..…………………………....... la data de ….......…………….…………..…, tichet de înscriere a
contraveniilor seria ………..nr. ……………….………... (pentru ceteni strini).
4. Subsemnatul(a), ……………………...……, posesor (posesoare) al/a buletinului/crii de identitate
seria …... nr. ………....… eliberat() de ..………………. la data de ………………., domiciliat (domiciliat) în
……………………………………..…, str. ……………………, nr. …, bl. ….…., sc. ….…., et. ….…., ap. ….….,
judeul/sectorul …………............................, C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, în calitate de martor, declar c
numitul, ……………………….…………………………….........….. nu este de fa/refuz/nu poate s semneze
procesul-verbal de constatare i sancionare a contraveniilor.
5. a) Alte meniuni ale organului constatator (contravenientul nu se afl de fa, refuz sau nu poate
s semneze, motivele privind lipsa martorului etc.) ………………………………………………………………….
……...………….….......................…………..................................……………………………………………………
b) Obieciuni ale contravenientului …..…………….………………………………………………………….
……...………….….......................…………..................................……………………………………………………
……...………….….......................…………..................................……………………………………………………
……...………….….......................…………..................................……………………………………………………
Agent constatator,
....................................................

Contravenient,
....................................................

(numele i prenumele, semntura)

(numele i prenumele, semntura)

Martor,
....................................................
(numele i prenumele, semntura)

(pag.2)
6. Potrivit prevederilor art.31 i 32 din Ordonana Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, cu modificrile i completrile ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare i
de sancionare a contraveniei se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judectoria
în a crei raz teritorial a fost svârit contravenia.
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, coninând rezoluia de aplicare a sanciunii i
„Întiinarea de plat” i s-a înmânat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afiare la
domiciliu/cu scrisoare recomandat cu confirmare de primire nr. ……… din ……………….
Agent constatator,
....................................................

Contravenient,
....................................................

(numele i prenumele, semntura)

(numele i prenumele, semntura)

Martor,
....................................................
(numele i prenumele, semntura)

7. Rezoluie de aplicare a sanciunii
inând seama de faptele svârite, constatate i consemnate la pct.2 din prezentul proces-verbal,
în baza prevederilor art.28 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, republicat, i având în vedere dispoziiile art.21 din Ordonana Guvernului României nr.2/2001
privind regimul juridic al contraveniilor, subsemnatul, ………………………………….…………………...………,
în calitate de .............................. ............................., aplic urmtoarele sanciuni:
(funcia i denumirea organului de control
cruia îi aparine agentul constatator)

 pentru fapta consemnat la lit. a)
 pentru fapta consemnat la lit. b)
 pentru fapta consemnat la lit. c)
TOTAL

 amenda în valoare de ........…...... lei
 amenda în valoare de ........…...... lei
 amenda în valoare de ........…...... lei

(adic …............);
(adic …............);
(adic ….........…)

______________________________________________________________

_____________________________

 amenda în valoare de ........…...... lei

(adic ….........…)

(în cifre)

(în litere)

i dispun, în temeiul legii, urmtoarele msuri: ..................…………………………………………………………..
……...………….….......................…………..................................……………………………………………………
……...………….….......................…………..................................……………………………………………………
……...………….….......................…………..................................……………………………………………………
Msurile dispuse se vor realiza pân la data de .......................... , contravenientul având obligaia de
a notifica organului de control îndeplinirea acestei obligaii în termenul stabilit.
8. Întiinare de plat:
a) Contravenientul urmeaz s achite suma total de ........……..……….. lei la C.E.C. Bank sau la
Direcia trezorerie i contabilitate public teritorial în termen de 15 zile de la data comunicrii prezentului
proces-verbal, iar sumele încasate se fac integral venit la bugetul local;
b) Contravenientul are obligaia s predea copia chitanei, în termen de 15 zile de la data
comunicrii prezentului proces-verbal, la adresa …………..…………........….......……………............………… ,
(organului de control cruia îi aparine agentul constatator)

situat în ……………………...…………..............., str. ….............................………………..............., nr. ...........,
judeul/sectorul ………….……………………………….…., telefon ……....…………...
Dac contravenientul nu achit amenda în termen de 15 zile de la data înmânrii/comunicrii, se va
proceda la executarea silit.
Consiliul judeean ………………………………………………..
(autoritatea creia îi aparine agentul constatator)
Primria
............................................................................…..
(organul de control/funcia)

...........................................................................……
(numele i prenumele, semntura)

L.S.

Am primit un exemplar
Contravenient ………………………………………..

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCII
Inspectoratul Teritorial în Construcii………………………………..

Seria………nr…………………….

(autoritatea creia îi aparine agentul constatator)

PROCES–VERBAL
de constatare i sancionare a contraveniilor
încheiat azi………………
1. Subsemnatul, ....……………………………..............., în calitate de ........………………….., în baza
legitimaiei de control nr…………..…….. , eliberat de ...…...................................………, în urma controlului
efectuat astzi, …………….., ora …………, la sediul/antierul …...............……………………..............……….
………………………………………………………………………………………………………………………………
am constatat urmtoarele: ..…………………………………………….……………………………....………………
………………………………………………………………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………………………….................... .
2. În conformitate cu prevederile ……………………………………………… aceste fapte constituie
contravenii la normele legale privind ……………………………………………........……................………………
i se sancioneaz cu amend contravenional, astfel:
 conform art……..alin…….lit……,
 de la ………………… lei pân la ………………… lei;
i se aplic o amend de…………………………………….lei
 conform art……..alin…….lit……,
 de la ………………… lei pân la ………………… lei;
i se aplic o amend de…………………………………….lei
 conform art……..alin…….lit……,
 de la ………………… lei pân la ………………… lei;
i se aplic o amend de…………………………………….lei
 conform art……..alin…….lit……,
 de la ………………… lei pân la ………………… lei;
i se aplic o amend de…………………………………….lei
3. De svârirea abaterilor de mai sus se face rspunztor, dup caz:
a) persoana fizic dl (dna.), ………........……...….............., cu domiciliul în ......…................….......…..,
str. ………………….…….…, nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., judeul ...........................…..., sectorul .....,
C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, posesor (posesoare) al/a buletinului/crii de identitate/paaportului
seria .…... nr. ..………..........…, eliberat()/emis () de poliia/statul ...............................................……...........
la data de ….......………….....…, tichet de înscriere a contraveniilor seria ………..nr. ……………..…...
(pentru ceteni strini), în calitate de .........................................................................;
b) persoana juridic ………………………………………....………., înmatriculat la registrul comerului
cu nr. ..….......…..….…., cod fiscal nr……...…….…….., cu sediul în ..........………..................................…...,
str. ……………..………….…......……………………………, nr. ….…., bl. ….…., sc. ….…., et. ….….,ap. ….….,
judeul ..................................., sectorul .…, reprezentat de dl (dna.) …………………........……...…..............,
în calitate de/având funcia de .....…………...……...………………, C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, posesor
(posesoare) al/a buletinului/crii de identitate/paaportului seria ……. nr. ..….........…, eliberat()/emis de
poliia/statul …..…………………………....... la data de ….......…………….…………..…, tichet de înscriere a
contraveniilor seria ………..nr. ……………….………... (pentru ceteni strini).
4. Subsemnatul(a), ……………………...……, posesor (posesoare) al/a buletinului/crii de identitate
seria …... nr. ………....… eliberat() de ..………………. la data de ………………., domiciliat (domiciliat) în
……………………………………..…, str. ……………………, nr. …, bl. ….…., sc. ….…., et. ….…., ap. ….….,
judeul/sectorul …………............................, C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, în calitate de martor, declar c
numitul, ……………………….…………………………….........….. nu este de fa/refuz/nu poate s semneze
procesul-verbal de constatare i sancionare a contraveniilor.
Agent constatator,
....................................................

Contravenient,
....................................................

(numele i prenumele, semntura)

(numele i prenumele, semntura)

Martor,
....................................................
(numele i prenumele, semntura)
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5. a) Alte meniuni ale organului constatator (contravenientul nu se afl de fa, refuz sau nu poate
s semneze, motivele privind lipsa martorului etc.) ……………………………………………………….………….
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
b) Obieciuni ale contravenientului ...……………………………………….…………………………………
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
6. Rezoluie de aplicare a sanciunii
Având în vedere faptele svârite, se aplic contravenientului, în condiiile art.10 din Ordonana
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, o amend contravenional în valoare total de
……..................…… lei i în conformitate cu prevederile legale se dispun urmtoarele msuri:
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................….
Msurile dispuse se vor realiza pân la data de ........................, contravenientul notificând organului
de control îndeplinirea acestora în termenul stabilit.
7. Întiinare de plat:
 Contravenientul urmeaz s achite suma total de .....……………........ lei la C.E.C. Bank sau la
Direcia trezorerie i contabilitate public teritorial în termen de 15 zile de la data comunicrii prezentului
proces-verbal, iar sumele încasate se fac integral venit la bugetul de stat.
 Contravenientul are obligaia s predea copia chitanei, în termen de 15 zile de la data
comunicrii prezentului proces-verbal, la sediul Inspectoratului Teritorial în Construcii ……….…………....… ,
situat în ………………………, str. ….................................………. nr. ........... judeul/ sector………….……….
telefon ……………….…... .
Dac contravenientul nu achit amenda în termen de 15 zile de la data înmânrii/comunicrii, se va
proceda la executarea silit.
8. Potrivit prevederilor art.31 i 32 din Ordonana Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, cu modificrile i completrile ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare i
de sancionare a contraveniei se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judectoria
în a crei raz teritorial a fost svârit contravenia.
9. Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, coninând rezoluia de aplicare a sanciunii
i „Întiinarea de plat”, i s-a înmânat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afiare la
domiciliu/cu scrisoare recomandat cu confirmare de primire nr………… din …………..……. .

Agent constatator,
....................................................

Contravenient,
....................................................

(numele i prenumele, semntura)

(numele i prenumele, semntura)

Martor,
....................................................
(numele i prenumele, semntura)

MODEL
PENTRU PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIIEI *)

ANTIER
ÎN

LUCRU

vedere
de ansamblu a
obiectivului

Denumirea i adresa obiectivului ………….......................................................................................………………................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Beneficiarul investiiei …………..............................................................…………………..……...................................
[denumirea firmei/numele i prenumele]

Adresa: …………………………………………………………….

Tel./Fax : .……………………………...

E-mail: …………………………………

Proiectant general

Proiectant de arhitectur

……………………………………...........................................................

……........………………………………...................................................

[Denumirea firmei/Numele i prenumele]

Adresa: ………………………………………………………………………….
Tel./Fax : .…………………………….. E-mail: ……………………..……….

[Denumirea firmei/Numele i prenumele]

Adresa: ………………………………………………………………………….
Tel./Fax : .…………………………….. E-mail: ……………………..……….

Proiectant de structuri

Proiectant de instalaii

……….........................................................……………………………..

…………………………………...............…............................................

[Denumirea firmei/Numele i prenumele]

Adresa: ………………………………………………………………………….
Tel./Fax : .…………………………….. E-mail: ……………………..……….

[Denumirea firmei/Numele i prenumele]

Adresa: ………………………………………………………………………….
Tel./Fax : .…………………………….. E-mail: ……………………..……….

Constructor – Antreprenor general

Constructor pentru structur

……….........................................................……………………………..

…………………………………...............…............................................

[Denumirea firmei/Numele i prenumele]

Adresa: ………………………………………………………………………….
Tel./Fax : .…………………………….. E-mail: ……………………..……….

[Denumirea firmei/Numele i prenumele]

Adresa: ………………………………………………………………………….
Tel./Fax : .…………………………….. E-mail: ……………………..……….

Constructor pentru instalaii

Constructor pentru închideri/izolaii

…………………………………...............…............................................

…………………………………...............…............................................

[Denumirea firmei/Numele i prenumele]

Adresa: ………………………………………………………………………….
Tel./Fax : .…………………………….. E-mail: ……………………..……….

[Denumirea firmei/Numele i prenumele]

Adresa: ………………………………………………………………………….
Tel./Fax : .…………………………….. E-mail: ……………………..……….

Autorizaie de construire/desfiinare Nr. ___________ din data de ________________
Emis de ………………………………………………………………………………………………………………………….
cu Nr. __________ din ____________
Termenul de execuie a lucrrilor, prevzut în autorizaie ………..….……….............................................................
Data începerii execuiei lucrrilor ………….........................................….....................................................................
Data finalizrii lucrrilor …………...............................……………….............................................................................
NOT:
1. Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60x90 cm (literele având o înlime de cel
puin 5 cm), confecionat din materiale rezistente la intemperii i afiat la loc vizibil pe toat perioada lucrrilor.
2. Datele privind identificarea proiectanilor/constructorilor se înscriu în msura în care proiectarea/execuia sunt
realizate de mai muli operatori.
3. Vederea de ansamblu poate fi: fotografia machetei, o perspectiv sau o faad reprezentativ (principal) a
investiiei.

_________
*) Modelul pentru panoul de identificare a investiiei înlocuiete modelul stabilit prin anexa la Ordinul ministrului lucrrilor publice i
amenajrii teritoriului nr. 63/N din 11 august 1998, care se abrog.

