
PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Subsemnatul (1) , CNP UJ_U_'-UJ-'_I_U_
domiciliul (2)

CLI În jude ul _
municipiul

oraşul
comuna

------_. -- '-"--
sediul

satul . sectorul cod poştal _
strada nr. 01. se. et. ap.__
telefon / fax e-mail _
În calitate de / reprezentant al CU 1 _

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de constructii,
modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM ÎN SCOPUL"):

republicată, Cu

Pentru imobilui - teren şi/sau construc ii - situat în jude ul
municipiul

oraşul satul sectorul
comuna

cod poştal strada nr. __ bl. __ sc. __ ei. __ ap. __

sau identificat prin (3) _

Suprafa a terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de m 2

(3)Anexez \ :--------------------------------------

SErvlNĂ TURA (5)

Data L.S.

*) Se completează. după caz - Preşedintele Consiliului judetean
- Primarul General al municipiului Bucureşti
- Primarul sectorului _ al muniCIpiului Bucureşt.

. Primarul municipiului
- Primarul oraşului
- Primarul comunei



'~i:Rtrtt:
PEHTRU E;\i1P'~REt CERT!FICATULUi vE URBAN!SM';

 i Nume!e şi pren!lm~/6 soiicirantu/Jli:
- persoane fizică sali
- reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia şi a calită ii solicitantului În cadrul firmei.

2) Pentru persoană fizică
. se c:Jmpletează cu date p,r'jvincl c!~r:Jj,::.i!I~";-''''j~~'=:E'

Pentru persoană juridică
- se completează cu date privind sediu! oociel 9' (;rere'.

3) Alte elemente de identificare
in situa ia În care amplasamentul imobilu!UI nu este eviden iat În planurile cadastrale sau topografice ale localitării / teritoriului ac',dnisiTeiÎ\'
(Ia scările 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, după cazj aflate it? gestiunea oficiului de cadasfru şi publicitate imobiliară teritorial, penin.: iaertiflct:l('i:'
imobilului solicitantul va putea prezenta, după caz:
..localitate, număr cadastral şi număr de carfe funciară, in cazul În care legea nu dispune altfei, sau
..elemente de reper, general cunoscute, sau
• numărul de ordine şi suprafata de teren Înscrise În Registrul agricol, sau
- plan de situatie extras din cadrul unor studii şi/sau planwi urbanistice e/abotelie 8rl!Î:1t"ÎorÎn zonă.

4) Scopul emiterii certificatului de urbanism
Se completează - obligatoriu - de către solicitant corespunzător categoriilor prevăzute la pozi iile 4. 1. - 4.5., inclusiv explicitări!e necesare

definirii scopului:
4.1. Elaborarea documentatiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construc ii privind:

4.1.1. Lucrări de construire - se vor Înscrie denumirea investitiei şi se va specifica În care categorie se Încadrează.
conform enumerării de mai jos:
a) lucrări de constrJire, reconstruire, consolidare, modificare, extIndere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de tepeter«

a constructiilor de orice fel, precum şi a instalatii/or aferente acestora;
b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice

alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construc ii reprezentând monumente istorice,
inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite conform legii;

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare, privind căi de
comunicatie, retele şi dotări tehnico-edilitare, noi capacită i de producere, de transport, de distributie a energiei
electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi de retehnologizare a celor existente;

d) Împrejmuir( şi mobilier urban, amenajări de spatii verzi, parcuri, pie e şi alte lucrări de amenajare a spa iilor publice;
ej lucrări de foraje şi excavări necesare În vederea efectuării studiilor geotehnice, prospec iunilor geologice, exploatărilor

de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări;
o lucrări, amenajări şi construc ii cu caracter provizoriu necesare În vederea organizării executării lucrărilor de bază, dacă

nu au fost autorizate odată cu acestea;
g) organizarea de tabere de corfuri, căsu e sau rulote;
h) lucrări de construc ii cu caracter provizoriu, chioşcuri, tonete, cabine, spa ii de expunere situate pe căile şi spatiile

publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti ale exploatatii/or agricole
situate În extravilan;

i) cimitire - noi şi extinderi.
4.1.2. Lucrări de desfiintare - se va Înscrie denumirea construc iei I amenajării şi se va specifica În care
categorie se hlcadrează, conform enumerării de la  x; 4.1.1.

4.2. Opera iuni notariale privind circula ia imobiliară
- vânzări, cumpărări, concesionări, cesionări dezmembrăn. Darcelări. coma.~ări. oBrtaje succesiuni etc

4.3. Adjudecarea prin licitatie a proiectării lucrărilor publice.

4.4. Cereri În justi ie.

4.5. Alte scopurl.

5). La rubrica «( Semnătura» se va Jnscrie şi În clar numeie solicitantului persoană fizică sau reprezentant al persoaneilu:idi:;s ..


