
PRIMĂRIA COMUNEI PRISACANI,  

JUDEȚUL IAȘI 

 

APROBAT, 

PRIMAR, 

STANCIU GHIORGHE 

…………………………….. 

 

 

 

 

AVIZAT 

PRESEDINTE COMISIE S.C.I.M. 

MOSCU IOAN 

……………………. 

 

 

 

OPIS DOCUMENTE 

COMPARTIMENTUL URBANISM ȘI AMENAJAREA  

TERITORIULUI 

VOL. II 

 

Nr. 
Crt. 

Documente privind mediul de control Pag. 

1 P.O. Urb. 04 - Elaborarea și actualizarea documentațiilor de urbanism 2 

2 P.O. Urb. 05 - Eliberarea adeverintelor de urbanism 32 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 

URBANISM / 
AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
ELABORAREA  ȘI ACTUALIZAREA 

DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.Urb. 04 Pagina ...... din ..... 

Exemplar nr.: ........ 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

 

 

ELABORAREA ȘI ACTUALIZAREA DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM 

 

P.O. Urb. 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 

URBANISM / 
AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
ELABORAREA  ȘI ACTUALIZAREA 

DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.Urb. 04 Pagina ...... din ..... 

Exemplar nr.: ........ 

 

3 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Sandu Teodor 
Responsabil 

Urbanism  
16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan 
Comisie 

SCIM 
16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Rezivia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 Urbanism Responsabil Sandu Teodor 16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 Urbanism Responsabil Sandu Teodor 16.04.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 

URBANISM / 
AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
ELABORAREA  ȘI ACTUALIZAREA 

DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.Urb. 04 Pagina ...... din ..... 

Exemplar nr.: ........ 

 

6 

4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Procedura descrie activităţile desfăşurate în elaborarea și actualizarea documentațiilor de 

urbanism (PUG / PUZ / PUD). 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Activitatea procedurată se referă la activitățile și acțiunile de respectare a prevederilor legate de 

disciplina în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Planurile urbanistice și regulamentele locale de urbanism cuprind norme obligatorii pentru 

autorizarea executării construcțiilor, norme care permit dezvoltarea pe termen lung a unității 

administrativ teritoariale.  

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată - activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură se referă la 

activitatea de urbanism și de amenajare a teritoriului comunei. 

  

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi 

- Compartimentele implicate în derularea operaţiunilor :  

- Compartimentul urbanism / amenajarea teritoriului; 

- Compartiment secretariat / secretar; 

- Compartiment Impozite şi taxe locale; 

- Compartiment Registrul Agricol; 

- Compartiment Cadastru / Agricultură. 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Regulamentul General de Urbanism - aprobat prin HG nr. 525/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul 233 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a 

documentațiilor de urbanism; 

- Ordinul MDRT nr. 2701 / 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de 

urbanism. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 a administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare;. 

- Hotărâri ale Consiliului local 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

Documente specifice : 

1) Autorizaţia de construire / desfiinţare - actul de autoritate al administraţiei publice locale 

pe baza căruia se pot realiza lucrări de construcţii; 

2) Acord unic – documentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea şi emiterea 

autorizaţiei de construire / desfiinţare, întocmit în baza concluziilor şi propunerilor rezultate ca 

urmare a examinarii şi aprobării documentaţiilor tehnice depuse în vederea autorizării; 

3) Avizare - procedura de analiză şi de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice 

din structura ministerelor, a administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau 

teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor funcţionale, a indicatorilor tehnico-

economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a 

teritoriului şi urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii 

- extras din proiectul tehnic pe baza căruia se vor executa lucrările. Avizarea se concretizează 

printr - un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate; 

4) Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autorităţii competente de însuşire a propunerilor 

din documentaţiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise.. Prin 

actul de aprobare se confera documentaţiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca 

temei juridic în vederea realizării programelor de dezvoltare teritoriala şi urbanistică, precum şi 

al autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii; 
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5) Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism - ansamblurile de documente 

scrise şi desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizează situaţia existentă şi 

se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare pe o perioada determinată. Structura 

documentatiilor de amenajare a teritoriului ~i de urbanism cuprinde: 

- planurile de amenajare a teritoriului; 

- planurile urbanistice; 

- regulamentele locale de urbanism; 

6) Lucrări de construcţii - operaţiunile specifice prin care: 

- se realizeaza construcţii de orice fel : civile, industriale, agrozootehnice, edilitare 

subterane şi aeriene, căi de comunicaţii, lucrări inginereşti, de artă, etc.; 

- se desfiinţează astfel de construcţii prin demolare, dezmembrare, dinamitare, etc. 

7) Lucrări de modificare - lucrări de intervenţii asupra elementelor constructive, structurale 

ş i/sau nestructurale, având ca efect modificarea (totala sau în parte) a acestora, privind: 

- modificarea planimetriei interioare sau exterioare; 

- modificarea volumetriei. 

8) Temeiul juridic - sistemul actelor normative din domeniu; 

9) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii - exercitarea autorităţii de către 

administraţia publică judeţeană şi locală, după caz, precum şi de către administraţia publică 

centrala, în situaţiile prevăzute de Lege, cu privire la punerea în aplicare a prevederilor 

documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate potrivit Legii , care se 

constituie în temei juridic pentru realizarea de lucrări de construcţii; 

10) Procedura de autorizare - ansamblul operaţiunilor la nivelul autorităţilor abilitate prin 

lege, precum şi al solicitantului în raport cu acestea, care conduce la emiterea autorizaţiei de 

construire / desfiinţare; constituie procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii; 

11) Transparenţa procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii - atât la 

nivelul certificatului de urbanism, cât şi al autorizaţiei de construire / desfiinţare - se realizeaza 

prin asigurarea caracterului public al acesteia, respectiv prin asigurarea dreptului publicului de 

a fi informat. 
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7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretar 

PUG Planul urbanistic general 

PUZ Planul urbanistic zonal 

OT 
Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii 

DTAC Autorizarea executării lucrărilor de construire 

DTAD Autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare 

DTOE Autorizarea executării organizării lucrărilor 

POT Procentul de ocupare a terenului; 

CUT Coeficientul de utilizare a terenului 

PTh Proiect tehnic 

DE Detalii de executie 

AC Autorizaţie de construire 

AD Autorizaţie de desfiinţare 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Documentațiile de urbanism sunt următoarele:  

a. Planul urbanistic general și regulamentul local aferent acestuia; 

b. Planul urbanistic zonal și regulamentul local aferent acestuia; 

c. Planul urbanistic de detaliu. 

 

Disciplina în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului se referă la următoarele categorii 

de probleme:  

a. elaborarea, avizarea și aprobarea, în condițiile legii, a documentațiilor de amenajare a 

teritoriului și de urbanism; 

b. existența documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism prevăzute de lege, 

aflate în termen de valabilitate; 

c. aplicarea întocmai a prevederilor acestora în activitatea curentă; 

d. asigurarea condițiilor legale prin emiterea certificatelor de urbanism, avizelor și 

autorizațiilor de construire numai cu respectarea prevederilor documentațiilor de 

urbanism legal aprobate. 

 

 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte 

se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public, cu modificările și completările ulterioare. 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

- Documentații specifice Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului. 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

 Planul urbanistic general are atât caracter director și strategic, cât și caracter de 

reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind 
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baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate 

administrativ - teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic 

general în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali 

și a necesităților locale. 

 Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, 

prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, 

caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. 

Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei 

cu Planul urbanistic general. 

 Planul urbanistic de detaliu are caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în 

relație cu parcelele învecinate. Planul urbanistic de detaliu nu poate modifica planurile de 

nivel superior. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

Consiliul local, aprobă Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism al 

comunei, precum si celelalte documentatii de urbanism elaborate (PUZ / PUD) în scopul dezvoltarii 

urbanistice a comunei si teritoriului administrativ. 

Primarul comunei, prin compartimentul specializat, aprobă / avizează documentații referitoare 

la amenajarea teritoriului și acționează pentru respectarea și punerea în practică a prevederilor 

documentațiilor de urbanism aprobate. 

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : hărţi, registrul agricol, PUG / PUZ / PUD, registru de evidenţă, 

calculatoare, internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 
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8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localității și se 

corelează cu bugetul și programele de investiții publice ale localității, în vederea implementării 

prevederilor obiectivelor de utilitate publică. 

 

Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unități 

administrativ-teritoriale de bază, cu privire la:  

a. stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan în relație cu teritoriul administrativ al 

localității; 

b. stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; 

c. zonificarea funcțională în corelație cu organizarea rețelei de circulație; 

d. delimitarea zonelor afectate de servituți publice; 

e. modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 

f. stabilirea zonelor protejate și de protecție a monumentelor istorice și a siturilor 

arheologice reperate;  

g. zonele care au instituite un regim special de protecție prevăzut în legislația în vigoare;  

h. formele de proprietate și circulația juridică a terenurilor; 

i. precizarea condițiilor de amplasare și conformare a volumelor construite, amenajate și 

plantate. 

j. zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și la măsurile 

specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea 

construcțiilor în aceste zone; 

k. zone de risc datorate unor depozitări istorice de deșeuri.  

  

Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu și lung cu privire la:  

a. evoluția în perspectivă a localității; 

b. direcțiile de dezvoltare funcțională în teritoriu; 

c. traseele coridoarelor de circulație și de echipare prevăzute în planurile de amenajare a 

teritoriului național, zonal și județean. 
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d. zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și la măsurile 

specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea 

construcțiilor în aceste zone.  

e. lista principalelor proiecte de dezvoltare și restructurare;  

f. stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire;  

g. delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni urbanistice de regenerare urbană.  

 

Planul urbanistic general cuprinde piese scrise și desenate cu privire la:  

a. diagnosticul prospectiv, realizat pe baza analizei evoluției istorice, precum și a 

previziunilor economice și demografice, precizând nevoile identificate în materie de 

dezvoltare economică, socială și culturală, de amenajare a spațiului, de mediu, locuire, 

transport, spații și echipamente publice și servicii; 

b. strategia de dezvoltare spațială a localității; 

c. regulamentul local de urbanism aferent acestuia; 

d. planul de acțiune pentru implementare și programul de investiții publice. 

e. planul de mobilitate urbană.  

 

 

Planul urbanistic zonal cuprinde reglementări asupra zonei referitoare la:  

a. organizarea rețelei stradale; 

b. organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane; 

c. modul de utilizare a terenurilor; 

d. dezvoltarea infrastructurii edilitare; 

e. statutul juridic și circulația terenurilor; 

f. protejarea monumentelor istorice și servituți în zonele de protecție ale acestora.  

 

Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul:  

a. zonelor centrale ale localităților; 

b. zonelor construite protejate și de protecție a monumentelor; 

c. zonelor de agrement și turism; 

d. zonelor/parcurilor industriale, tehnologice și zonelor de servicii; 
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e. parcelărilor, pentru divizarea în mai mult de 3 parcele; 

f. infrastructurii de transport; 

g. zonelor supuse restructurării sau regenerării urbane; 

h. altor zone stabilite de autoritățile publice locale din localități, potrivit legii. 

 

 

Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care detaliază cel puțin:  

a. modul specific de construire în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală 

a acesteia, în baza unui studiu de specialitate; 

b. retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei; 

c. procentul de ocupare a terenului și modul de ocupare a terenului; 

d. accesele auto și pietonale; 

e. conformarea arhitectural - volumetrică; 

f. conformarea spațiilor publice.  

 

Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amănunțită a prevederilor 

stabilite prin Planul urbanistic general sau Planul urbanistic zonal. 

 

Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice și 

economice care stă la baza elaborării planurilor de urbanism, precum și a regulamentelor locale de 

urbanism. 

 

Regulamentul local de urbanism pentru întreaga unitate administrativ - teritorială, aferent 

Planului urbanistic general, sau pentru o parte a acesteia, aferent Planului urbanistic zonal, cuprinde și 

detaliază prevederile referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum și de amplasare, 

dimensionare și realizare a volumelor construite, amenajărilor și plantațiilor, materiale și culori, pe zone, 

în conformitate cu caracteristicile arhitectural - urbanistice ale acestora, stabilite în baza unui studiu de 

specialitate.  

 

Prevederile regulamentelor locale de urbanism sunt diferențiate pentru fiecare unitate teritorială 

de referință, zonă și subzonă a acesteia.  
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8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 PLANUL URBANISTIC GENERAL (P.U.G.)  

Conform prevederilor art. 46 alin. (3) lit. g) din Lege, Planul urbanistic general cuprinde 

prevederi pe termen mediu și lung cu privire la delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni 

de regenerare urbană. Aceste zone vor fi delimitate pe limite cadastrale și vor cuprinde zone omogene 

din punct de vedere funcțional, ce necesită implementarea unor operațiuni integrate, caracterizate de 

una sau mai multe dintre următoarele situații:  

a. zone centrale; 

b. zone istorice; 

c. zone construite protejate; 

d. zone din mari ansambluri de locuit; 

e. zone locuite de comunități defavorizate, inclusiv așezări informale; 

f. zone de reconversie funcțională:  

- situri industriale dezafectate; 

- situri militare dezafectate; 

- situri cu infrastructuri majore dezafectate.  

 

Planul de acțiune pentru implementare și programul de investiții publice propuse prin planul 

de urbanism general evidențiază acțiunile, denumirea investițiilor, valoarea estimată a acestora, sursele 

posibile de finanțare, etapizarea realizării investițiilor, stadiul implementării acestora la momentul 

realizării programului și părțile responsabile de implementare. 

 

Conținutul planurilor urbanistice generale este format din piese obligatorii și opționale și este 

diferențiat în funcție de complexitatea problematicii generată de categoria unităților administrativ - 

teritoriale, respectiv urbane sau rurale, numărul de locuitori și încadrarea în rețeaua de localități, stabilită 

prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național secțiunea a IV 

- a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare. 
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Planul urbanistic general se elaborează în format analog și digital (piese scrise și desenate) pe 

suport topografic realizat în sistem de proiecție stereografică 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor 

sau pe baza unor măsurători la teren. 

 

Informarea și consultarea publicului asupra propunerilor de PUG se fac astfel:  

a. autoritățile administrației publice locale inițiatoare ale planului informează publicul prin 

următoarele activități simultan:  

1. publică cel puțin pe propria pagină de internet anunțul cu privire la posibilitatea, 

modul și perioada, locul și orarul în care se pot consulta documentele complete ale 

propunerilor și transmit observații la sediul autorității competente pentru aprobarea 

finală a PUG în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data ultimului 

anunț, precum și obiectivele, data, locul de desfășurare, ora de începere și durata 

estimată a dezbaterii publice care are loc la minimum 20 de zile de la data ultimului 

anunț; 

2. afișează anunțul de mai sus și propunerile însoțite de explicații succinte, scrise și 

desenate, într-un limbaj nontehnic, pe o perioadă de cel puțin 30 de zile, la sediul 

propriu și în alte locuri special amenajate; 

3. trimit în scris către factorii interesați identificați anunțul publicat, cu cel puțin 15 

zile înainte de data dezbaterii publice; 

b. autoritățile administrației publice locale consultă publicul asupra propunerilor prin cel 

puțin următoarele activități:  

1. pun la dispoziția publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor pe 

durata a cel puțin 45 de zile; 

2. expun materialele grafice cu explicații formulate într-un limbaj nontehnic, pe durata 

a cel puțin 45 de zile, într-un spațiu special amenajat și cu posibilitatea colectării în 

scris a observațiilor cetățenilor; 

3. pregătesc, organizează și conduc o dezbatere publică cu privire la propuneri; 

c. autoritățile administrației publice locale informează publicul cu privire la rezultatele 

consultării, cel puțin prin publicarea pe propria pagină de internet a observațiilor și 

sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare și a răspunsului la acestea, în termen 

de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice; 
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d. consultarea publicului pe propunerile de plan se face înainte de transmiterea documentației 

pe circuitul legal de avizare. 

 

 

PLANUL URBANISTIC ZONAL  

Planul urbanistic zonal (P.U.Z.) cuprinde reglementări specifice detaliate pentru zona studiată, 

conform prevederilor legii, structurate în piese scrise și desenate. Piesele scrise sunt formate, cel puțin, 

din memoriul general și regulamentul local de urbanism. 

 

Memoriul general are următorul conținut - cadru:  

a. descrierea situației existente; 

b. concluziile studiilor de fundamentare privind disfuncționalitățile rezultate din analiza 

critică a situației existente; 

c. soluțiile propuse pentru eliminarea sau diminuarea acestora.  

 

Planul de acțiune pentru implementarea investițiilor propuse prin planul de urbanism zonal, 

conform avizului de oportunitate prevăzut la art. 32 alin. (3) din Lege, evidențiază categoriile de costuri 

ce vor fi suportate de investitorii privați și categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorității publice 

locale, precum și etapizarea realizării investițiilor. 

 

Regulamentul local de urbanism detaliază sub formă de prescripții (permisivități și restricții) 

reglementările P.U.Z. 

 

 Piesele desenate sunt planșe realizate pe suport topografic actualizat și cuprind:  

a. încadrarea în localitate a zonei ce face obiectul P.U.Z. (relaționarea cu prevederile 

P.U.G.), stabilită după caz, prin avizul de oportunitate. Scara recomandată este 1:2.000 

sau 1:5.000; 

b. analiza situației existente, pentru zona ce face obiectul P.U.Z., cu evidențierea 

disfuncționalităților din punct de vedere al funcțiunilor, fondului construit, circulațiilor, 

sistemului de spații publice, regimului juridic, echipării tehnico - edilitare. Scara 

recomandată este 1:500 sau 1:1000, fiind aleasă în raport cu teritoriul studiat; 
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c. propuneri de reglementări urbanistice, zonificare funcțională și echipare edilitară 

pentru zona ce face obiectul P.U.Z., la aceeași scară cu planșa analizei situației 

existente; 

d. propuneri privind circulația juridică a terenurilor și obiectivele de utilitate publică; 

e. propuneri de ilustrare urbanistică a zonei studiate, la aceeași scară cu planșa situației 

existente sau la scară redusă.  

f. Piesele desenate pot fi completate cu cartograme, scheme, grafice etc. editate în format 

A2, A3 sau A4, care însoțesc părțile scrise și care au rol de susținere a propunerilor din 

P.U.Z. Acestea pot ilustra concluzii ale studiilor de fundamentare ce stau la baza 

propunerilor de reglementare pentru dezvoltarea zonei studiate. 

g. P.U.Z. și regulamentul local de urbanism aferent acestuia, odată aprobate, devin acte 

de autoritate ale administrației publice locale, opozabile în justiție. După aprobare, 

P.U.Z. și regulamentul local de urbanism aferent acestuia sunt utilizate la: 

- eliberarea certificatelor de urbanism și emiterea autorizațiilor de construire pentru 

obiective din zona ce face obiectul P.U.Z.; 

- fundamentarea solicitărilor unor fonduri europene sau de la bugetul de stat pentru 

realizarea obiectivelor de utilitate publică; 

- declanșarea procedurilor legale pentru realizarea de investiții ce implică exproprieri 

pentru cauză de utilitate publică; 

- respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederile P.U.Z. și ale 

regulamentului local de urbanism aferent acestuia, aprobate; 

- alte operațiuni ale compartimentelor de specialitate ale autorităților administrației 

publice locale. 

h.  Planurile de urbanism zonale pentru zone construite protejate, ca tipologie distinctă de 

documentație de urbanism ce se realizează în aplicarea Legii nr. 5/2000 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III - a, zone 

protejate, se elaborează în conformitate cu Reglementarea tehnică “Metodologie de 

elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone construite 

protejate (PUZ)”, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și 

turismului nr. 562/2003. 
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i. Planul de urbanism zonal se elaborează în format analog și digital (piese scrise și 

desenate) pe suport topografic actualizat, realizat în sistem de proiecție stereografică 

1970. 

 

Informarea și consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de 

transmiterea documentației pe circuitul tehnic de avizare, astfel:  

a. autoritățile administrației publice locale informează publicul prin cel puțin următoarele 

activități:  

1. publică pe propria pagină de internet anunțul cu privire la posibilitatea, modul și 

perioada, locul și orarul în care se pot consulta documentele și transmit observații 

la sediul autorității publice competente pentru aprobarea PUZ în termen de 

maximum 25 de zile calendaristice de la data anunțului, precum și obiectivele, data, 

locul de desfășurare, ora de începere și durata estimată pentru fiecare metodă de 

consultare; 

2. identifică și notifică proprietarii ale căror proprietăți vor fi direct afectate de 

propunerile PUZ; 

3. pune la dispoziția publicului spre consultare documentele aferente propunerilor 

PUZ, inclusiv materiale explicative scrise și desenate, într-un limbaj nontehnic, 

precum și documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după caz: 

certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate; 

4. afișează anunțul la sediul propriu și în alte locuri special amenajate, pe panouri 

rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice 

amplasate în cel puțin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate; 

5. investitorul privat inițiator al PUZ afișează anunțul pe panouri rezistente la 

intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la 

parcela care a generat intenția elaborării PUZ; 

b. autoritățile administrației publice responsabile cu aprobarea planului au următoarele 

obligații:  

1. informează publicul cu privire la rezultatele informării și consultării, cel puțin prin 

publicarea pe propria pagină de internet și la sediul propriu a observațiilor și 
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sugestiilor publicului și a răspunsului la acestea, în termen de 15 zile de la 

încheierea perioadei de consultare a publicului; 

2. informează în scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile 

PUZ și care au trimis opinii, cu privire la observațiile primite și răspunsul 

argumentat la acestea. 

 

 

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU  

Conform prevederilor art. 48 alin. (1) din Lege, Planul urbanistic de detaliu (P.U.D.) are 

exclusiv caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relație cu parcelele învecinate. Planul de 

urbanism de detaliu nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific 

de construire în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu 

de specialitate. 

 

Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care, în limita indicatorilor 

urbanistici stabiliți de documentațiile de urbanism de rang superior, reglementează retragerile față de 

limitele laterale și posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accese auto și pietonale, 

conformarea arhitectural - volumetrică în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală a 

acesteia, în baza unui studiu de specialitate, modul de ocupare a terenului cu stabilirea zonei edificabile, 

conformarea spațiilor publice. 

 

Planul urbanistic de detaliu trebuie să cuprindă reglementări urbanistice privind:  

a. asigurarea accesibilității pietonale și auto la noul obiectiv și racordarea la rețelele 

edilitare existente/propuse; 

b. permisivități și/sau constrângeri urbanistice (densități, distanțe, retrageri, aliniamente, 

alinierea construcțiilor, suprafețe maxim edificabile, regim de înălțime, volumetrie etc.) 

privind volumele construite și amenajările acestora; 

c. relațiile funcționale și estetice cu vecinătatea, respectiv înscrierea obiectivului și 

tratarea lui arhitecturală în raport cu cadrul construit și natural învecinat; 

d. designul spațiilor publice; 
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e. compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor, 

prin continuitatea funcțiunilor sau înscrierea obiectivului într-o funcțiune compatibilă; 

f. regimul juridic al proprietăților și circulația terenurilor; 

g. ilustrarea urbanistică a soluției propuse.  

 

Planul de urbanism de detaliu se elaborează în format analog și digital (piese scrise și desenate) 

pe suport topografic actualizat, realizat în sistem de proiecție stereografică 1970. 

 

În situația solicitării elaborării unui PUD, autoritățile administrației publice locale informează 

și consultă populația în conformitate cu regulamentul local aprobat prevăzut de prezenta metodologie, 

cel puțin prin următoarele modalități:  

a. se notifică proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD privind 

intenția și propunerile documentației de urbanism, cu acordarea unui termen de primire a 

observațiilor sau propunerilor de minimum 15 zile; 

b. în situația în care inițiatorul PUD este o persoană fizică sau juridică interesată, în termen 

de 5 zile de la primirea tuturor observațiilor, autoritățile administrației publice locale 

competente cu aprobarea planului notifică inițiatorul PUD cu privire la eventualele obiecții 

primite și solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora, cu 

acordarea unui termen de transmitere a răspunsului în termen de maximum 10 zile; 

c. în termen de 10 zile de la răspunsul argumentat al inițiatorului PUD, autoritățile 

administrației publice locale informează în scris proprietarii care au trimis opinii cu privire 

la observațiile primite și răspunsul la acestea. 

 

 

Perioada de valabilitate a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism  

Perioada de valabilitate a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism se 

stabilește de către autoritatea administrației publice locale abilitată să aprobe documentația, în 

conformitate cu gradul de complexitate și cu prevederile acesteia. 

 

Planul urbanistic general (P.U.G.) se analizează în vederea actualizării la cel mult zece ani. 

Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungește o singură dată, pe bază de hotărâre 
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a Consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului 

plan urbanistic general, dar nu mai mult de 10 ani de la data depășirii termenului de valabilitate. 

 

Durata de valabilitate a planurilor urbanistice zonale (P.U.Z.) se stabilește prin hotărâre a 

consiliului local de aprobare a acestora în raport cu scopul elaborării sau cu complexitatea obiectivelor 

de investiții care le-au generat. 

 

Durata de valabilitate a planurilor urbanistice de detaliu (P.U.D.) se stabilește prin hotărârea 

consiliului local de aprobare a acestora, în corelare cu condițiile de amplasare și de conformare a 

construcțiilor, precum și cu importanța și complexitatea obiectivelor de investiții. 

 

Actualizarea și monitorizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism  

Actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism este obligatorie în 

situația în care:  

a. expiră termenul de valabilitate al documentației; 

b. ulterior aprobării au apărut schimbări importante ale elementelor care au stat la baza 

elaborării documentației: noi elemente cu caracter director ce decurg din strategii 

naționale sau regionale, oportunitatea realizării unei/unor investiții majore cu implicații 

asupra unor părți determinante ale teritoriului reglementat prin planurile de amenajare 

a teritoriului sau de urbanism; 

c. se produc modificări importante în cadrul legislativ de specialitate și/sau general, 

modificări care fac inoperante prevederile documentațiilor aprobate, în vigoare. 

 

Avizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism  

Avizele și acordurile cu privire la documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism se 

emit în scopul realizării concordanței dintre propunerile de dezvoltare a teritoriului cu politicile de 

dezvoltare și strategiile sectoriale la nivel național, regional, județean și local, precum și cu prevederile 

legale specifice. 

  

Lista avizelor și acordurilor necesare în vederea aprobării documentațiilor de amenajarea 

teritoriului se stabilește cu respectarea prevederilor legale în vigoare din domeniul amenajării 
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teritoriului și urbanismului și domeniile conexe, în concordanță cu specificul teritoriului care face 

obiectul documentației de amenajare a teritoriului. Pentru documentațiile de tip P.U.G. lista avizelor și 

acordurilor necesare în vederea aprobării se stabilește prin consultarea structurii de specialitate de la 

nivel județean. 

  

Propunerea de actualizare sau de prelungire a valabilității planului urbanistic general se 

avizează de către autoritățile publice de la nivel central sau județean, după caz, în baza referatului 

întocmit de către unitățile administrativ - teritoriale, care va cuprinde analiza informațiilor statistice 

disponibile privind dinamica economică, socială și teritorială, respectiv tendințele de dezvoltare 

identificate în baza studiilor de specialitate existente, precum și în raport cu strategiile și programele de 

dezvoltare de la nivel local, județean și/sau național aprobate. Pentru actualizarea documentației de tip 

P.U.G., referatul va mai cuprinde prevederile din documentația existentă ce necesită a fi 

modificate/completate și graficul de elaborare a documentației de actualizare. 

  

Întrucât documentațiile de amenajare a teritoriului au caracter strategic și director, care nu 

implică detalieri tehnice și nu se referă la investiții localizate precis în teritoriu, în procedura de avizare 

a acestei categorii de documentații, se interzice solicitarea de detalieri care nu sunt expres prevăzute de 

lege, precum detalieri tehnice și condiționarea avizării de elaborarea de studii nespecifice domeniului 

amenajării teritoriului. 

  

Propunerea de avizare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism de la nivel 

județean sau local, după caz, care fundamentează avizul arhitectului - șef, se emite în condițiile legii, pe 

baza analizei documentației complete, părți scrise și desenate, inclusiv acorduri/avize/studii de 

fundamentare. 

 

Propunerea de avizare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din cadrul 

consiliului județean, pentru unitățile administrativ - teritoriale în care nu funcționează comisii tehnice 

de amenajare a teritoriului și urbanism din cadrul aparatului propriu al consiliilor locale, până la 

înființarea în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului 

și urbanism, se emite în condițiile legii, pe baza analizei documentației complete/părți scrise și desenate. 
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Planurile urbanistice zonale pentru investiții care se realizează pe teritoriul a două sau mai 

multe unități administrativ - teritoriale reprezintă o documentație de urbanism unitară, dar care se aprobă 

de către fiecare dintre consiliile locale interesate. În aceste cazuri este obligatorie consultarea reciprocă 

a structurilor de specialitate din cadrul unităților administrativ - teritoriale interesate care propun 

emiterea avizului de oportunitate și aprobarea documentațiilor, pe tot parcursul elaborării 

documentației, de la faza de inițiere până la propunerea spre aprobare.  

 

 

Atribuțiile administrației publice  

Consiliul local coordonează și răspunde de întreaga activitate de urbanism desfășurată pe 

teritoriul unității administrativ-teritoriale și asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentațiile 

de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare 

urbanistică a localităților componente ale comunei sau comunei. 

 

Primarul, prin structura responsabilă cu urbanismul condusă de arhitectul - șef din cadrul 

aparatului de specialitate, are următoarele atribuții în domeniui urbanismului:  

a. asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare urbană și teritorială și le supune 

aprobării consiliului local/general; 

b. asigură elaborarea planurilor urbanistice aflate în competența autorităților publice 

locale, în conformitate cu prevederile legii; 

c. supune aprobării consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, în 

baza referatului tehnic al arhitectului - șef, documentațiile de urbanism, indiferent de 

inițiator; 

d. acționează pentru respectarea și punerea în practică a prevederilor documentațiilor de 

urbanism aprobate.  

 

Consiliile județene acordă, la cerere, asistență tehnică de specialitate consiliilor locale, în 

scopul asigurării transpunerii coerente și uniforme, la nivelul localităților, a prevederilor 

documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate. Asistența tehnică de specialitate 

cuprinde acțiuni și activități destinate asistării și/sau acordării sprijinului necesar consiliilor locale, în 
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exercitarea atribuțiilor care le revin cu privire la activitatea de amenajare a teritoriului și la activitatea 

de urbanism. 

Mijloacele de acordare a asistenței tehnice pot cuprinde, dar fără a fi limitate la acestea:  

a. consultanța tehnică de specialitate în derularea activităților prevăzute de Lege; 

b. organizarea sau facilitarea organizării de cursuri de formare continuă a personalului 

primăriilor și consiliilor locale; 

c. organizarea sau facilitarea organizării de conferințe, grupuri de lucru, grupuri de 

acțiune sau altele asemenea, cu tematici specifice domeniului amenajării teritoriului și 

urbanismului, sau cu tematici relaționate cu anumite prevederi specifice ale 

documentațiilor de amenajare a teritoriului aprobate.  

 

Autoritățile administrației publice locale au obligația să verifice, prin structurile de specialitate 

din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, următoarele:  

a. la solicitarea avizului de oportunitate - conformitatea documentației depuse cu 

conținutul specific stabilit în prevederile art. 32 alin. (6) din Lege; 

b. la solicitarea avizului arhitectului - șef - conformitatea documentației depuse cu 

prevederile Legii și a prezentelor norme metodologice, arecum și a actelor normative 

conexe în vigoare; 

c. la depunerea documentației de către beneficiar spre aprobarea prin hotărâre de consiliu 

județean/local/Consiliul General al Municipiului București, conformitatea 

documentației, în ceea ce privește:  

- elaborarea și semnarea documentației de către specialiști atestați conform Legii; 

- achitarea taxelor și tarifelor prevăzute de lege; 

- conținutul documentației de amenajarea teritoriului sau de urbanism în raport 

cu legislația în vigoare (existența tuturor pieselor scrise și desenate, semnate și 

ștampilate de specialiști atestați conform Legii, în ceea ce privește coordonarea 

și în privința secțiunilor specializate/sectoriale); 

- existența avizelor sau acordurilor favorabile necesare, aflate în termen de 

valabilitate; 

- respectarea, în forma finală a documentației, a condițiilor prevăzute în avize sau 

acordurile obținute; 
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- existența raportului informării și consultării publicului, conform legislației în 

vigoare.  

 

În situația neîndeplinirii condițiilor de conformitate, autoritățile administrației publice locale 

au obligația returnării documentației sau solicitării de completare/modificare potrivit legii. 

  

Conform prevederilor art. 36 alin. (9) din Lege, comunele care nu pot asigura organizarea 

structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului în cadrul aparatului pot 

forma asociații de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, împreună cu alte comune 

sau cu orașe, în vederea asigurării furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană 

și teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire. 

  

 Asociațiile de dezvoltare comunitară (A.D.I.) pot furniza, prin aparatul tehnic al acestora, 

compus din specialiști având formația profesională de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de 

conductor arhitect, inginer sau subinginer în domeniul construcțiilor, absolvent al unor cursuri de 

specializare postuniversitară sau master în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specialiști 

atestați de Registrul Urbaniștilor din România, servicii de consiliere de specialitate care să asigure 

fundamentarea deciziilor administrației publice locale privind planificarea urbană și teritorială în 

vederea gestionării coerente și eficiente a teritoriului, inclusiv a emiterii certificatelor de urbanism și 

autorizațiilor de construire. 
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 9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 

Urbanism / 

amenajarea 

teritoriului 

E V Ap Ah 

2 Primar   Ap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 

URBANISM / 
AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
ELABORAREA  ȘI ACTUALIZAREA 

DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.Urb. 04 Pagina ...... din ..... 

Exemplar nr.: ........ 

 

30 

10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 

Anexa 

ANEXA Nr. 1 Modele de formulare – Ordin MDRAP nr. 233 / 2016; 

ANEXA Nr. 2 Tabel sintetic privind elaborarea planurilor urbanistice generale 

(P.U.G.) pe categorii de unități administrativ - teritoriale – Ordin MDRAP nr. 

233 / 2016; 

ANEXA Nr. 3 Lista centralizatoare a documentațiilor de amenajare a 

teritoriului și de urbanism – Ordin MDRAP nr. 233 / 2016. 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

 

ELIBERAREA ADEVERINȚELOR DE URBANISM 

 

P.O. Urb. 05 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Sandu Teodor 
Responsabil 

Urbanism  
16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan 
Comisie  

SCIM  
16.04.2018 

 

1.3 Aprobat 
Stanciu 

Ghiorghe 
Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Rezivia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 
Data primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 Urbanism Responsabil Sandu Teodor 16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 Urbanism Responsabil Sandu Teodor 16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Procedura descrie activitatile desfasurate in cursul primirii, verificarii, intocmirii si eliberarii 

de adeverințe 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Procedura de autorizare - care începe odată cu depunerea cererii de emitere a adeverințelor de 

urbanism.  

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Se referă la documentaţia specifică obţinerii adeverințelor şi care constituie ansamblul 

operaţiunilor la nivelul administraţiei publice locale care au ca finalitate eliberarea adeverințelor. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată - activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură se referă la 

activitatea de urbanism și de amenajare a teritoriului comunei. 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi 

- Compartimentele implicate în derularea operaţiunilor :  

- Compartimentul urbanism / amenajarea teritoriului; 

- Compartiment secretariat / secretar; 

- Compartiment Impozite şi taxe locale; 

- Compartiment Registrul Agricol; 

- Compartiment Cadastru / Agricultură. 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839 din 12 octombrie 2009 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii 

- Legea 7 / 1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal 

- Legea nr. 207 2015 privind codul de procedură fiscală 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 a administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată. 

- Hotărâri ale Consiliului Local; 

- Planul urbanismtic general / Planul urbanismitc zonal; 

- Dispozitii ale primarului, instructiuni, precizari 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 

- Dispoziţia primarului 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la 

aspectul procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni 

care au fost aprobate şi difuzate. 

Documente specifice : 

1) Certificatul de urbanism - actul de inforrnare prin care autorităţile publice locale, în 

conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, ori 

ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz avizate şi aprobate potrivit legii, fac 

cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi 

construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie 

îndeplinite, în funcţie de specificul amplasamnetului, precum şi lista cuprinzând avizele şi 

acordurile legate, necesare în vederea autorizării; 

2) Autorizaţia de construire / desfiinţare - actul de autoritate al administraţiei publice locale 

pe baza căruia se pot realiza lucrări de construcţii; 

3) Acord unic – documentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea şi emiterea 

autorizaţiei de construire / desfiinţare, întocmit în baza concluziilor şi propunerilor rezultate ca 

urmare a examinarii şi aprobării documentaţiilor tehnice depuse în vederea autorizării; 

4) Avizare - procedura de analiză şi de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice 

din structura ministerelor, a administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau 

teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor funcţionale, a indicatorilor tehnico-

economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a 

teritoriului şi urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii 

- extras din proiectul tehnic pe baza căruia se vor executa lucrările. Avizarea se concretizează 

printr - un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate; 
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5) Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autorităţii competente de însuşire a propunerilor 

din documentaţiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise.. Prin 

actul de aprobare se confera documentaţiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca 

temei juridic în vederea realizării programelor de dezvoltare teritoriala şi urbanistică, precum şi 

al autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii; 

6) Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism - ansamblurile de documente 

scrise şi desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizează situaţia existentă şi 

se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare pe o perioada determinată. Structura 

documentatiilor de amenajare a teritoriului ~i de urbanism cuprinde: 

- planurile de amenajare a teritoriului; 

- planurile urbanistice; 

- regulamentele locale de urbanism; 

7) Lucrări de construcţii - operaţiunile specifice prin care: 

- se realizeaza construcţii de orice fel : civile, industriale, agrozootehnice, edilitare 

subterane şi aeriene, căi de comunicaţii, lucrări inginereşti, de artă, etc.; 

- se desfiinţează astfel de construcţii prin demolare, dezmembrare, dinamitare, etc. 

8) Lucrări de modificare - lucrări de intervenţii asupra elementelor constructive, structurale 

ş i/sau nestructurale, având ca efect modificarea (totala sau în parte) a acestora, privind: 

- modificarea planimetriei interioare sau exterioare; 

- modificarea volumetriei. 

9) Proiect urbanistic zonal - PUZ - detaliază norme stabilite prin Planul Urbanistic General, 

pentru o anumită zonă a comunei, sau defineşte norme urbanistice pentru integrarea în 

intravilan a unor suprafeţe mari aflate în extravilan; 

10) Temeiul juridic - sistemul actelor normative din domeniu; 

11) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii - exercitarea autorităţii de către 

administraţia publică judeţeană şi locală, după caz, precum şi de către administraţia publică 

centrala, în situaţiile prevăzute de Lege, cu privire la punerea în aplicare a prevederilor 

documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate potrivit Legii , care se 

constituie în temei juridic pentru realizarea de lucrări de construcţii; 
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12) Procedura de autorizare - ansamblul operaţiunilor la nivelul autorităţilor abilitate prin 

lege, precum şi al solicitantului în raport cu acestea, care conduce la emiterea autorizaţiei de 

construire / desfiinţare; constituie procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii; 

13) Transparenţa procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii - atât la 

nivelul certificatului de urbanism, cât şi al autorizaţiei de construire / desfiinţare - se realizeaza 

prin asigurarea caracterului public al acesteia, respectiv prin asigurarea dreptului publicului de 

a fi informat. 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretar 

PUG Planul urbanistic general 

PUZ Planul urbanistic zonal 

OT Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

DTAC Autorizarea executării lucrărilor de construire 

DTAD Autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare 

DTOE Autorizarea executării organizării lucrărilor 

DE Detalii de executie 

CU Certificat de urbanism 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

 În cadrul compartimentului se primesc, se verifica si se emit, adeverinte persoanelor ce au 

legatura cu teritoriul administrativ al comunei Prisacani. Circuitul acestora trebuie sa fie unul bine 

planificat. 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

- cerere de emitere adeverință; 

- copie act identitate; 

- copie act de proprietate; 

- plan de amplasament, plan de situație, fisa corpului de proprietate, plan incadrare in 

zonă; 

- copie Autorizatie de Construire pentru cladirile de pe teren ( daca este cazul ); 

- alte documente 

-  Registrul de evidenta al adeverintelor  

 

8.2.2. Circuitul documentelor 

 Persoanele  fizice si  juridice, pentru obtinerea adeverintelor se adreseaza direct, 

compartimentului registratură, pentru depunerea solicitării și a documentelor anexeta necesare.  

 Cererea, împreună cu domunetele anexate este direcționată sprec compartimentul Urbanism și 

amenajarea teritoriului, care o analizează și eliberează adeverința. 

 Adeverința este direcționată spre semnare și aprobare de peroanele abilitate, apoi se eliberează 

solicitantului.  

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : hărţi, registrul agricol, registru de evidenţă, calculatoare, internet, 

birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 
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8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Documentatiile (Cererea și documentele anexate) se inregistraza in cadrul serviciului de 

urbanism (registrul de evidenta), cronologic, incepand cu 1 ianuarie si terminand cu 31 decembrie 

al fiecarui an. 

 

 Dupa verificarea documentelor depuse, in coltul dreapta sus se noteaza numărul de ordine din 

registrul de evidență. 

  

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Documnetatia depusa se verifica de persoana desemnata din cadrul Compartimentului Urbanism 

si Amenajarea Teritoriului in colaborare cu compartimentul TAXE SI IMPOZITE in registrul de ROL 

al acestuia ( daca este inregistrata cu teren si/sau constructii,  daca are repartizat numar de identificare 

postala, care este situația reală, etc.) . 

 

 Persoana desemnata din cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului verifica 

existenta in Registrele Agricole a pozitiei propuse si declaratia persoanei se efectueaza deplararea in 

teren pentru stabilirea tuturor elementelor necesare pentru eliberarea adeverințelor. 

 

 Dupa rezolvarea lor, documentatiile se depun la registratură, în vederea ridicarii acestora de 

catre beneficiari; sau se transmit beneficiarilor prin poștă. 

 

 Personalul responsabil din cadrul compartimentului răspunde personal de evidența, păstrarea și 

folosirea actelor aferente. 

 

 Este interzisa rezolvarea actelor neînregistrate în registrul de evidență. 

 

 Toate documentele si inregistrarile acestei proceduri se arhiveaza conform normelor legale. 
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Tipuri de adeverințe care pot fi eliberate : 

- adeverință nomenclatura stradala: 

o cerere; 

o buletin sau carte de identitate, în copie; 

o autorizaţia de construie, în copie; 

o extras de carte funciară, valabil max 3 luni copie; 

o plan de încadrare în zonă, în copie; 

o Plan amplasament si delimitare a imobilului vizat de OCPI Iași; 

o dovada achitării taxei de eliberare a adev. nomenclatură stradală. 

- adeverință intravilan / extravilan 

o cerere; 

o buletin sau carte de identitate, în copie; 

o extras de carte funciară, valabil max 3 luni copie; 

o plan de încadrare în zonă, în copie; 

o Plan amplasament si delimitare a imobilului vizat de OCPI Iași 

o dovada achitării taxei de eliberare adeverinta intravilan, în valoare de 5 lei.(2012) 

- adeverință de atribuire teren in baza ordinului prefectului (persoane fizice) 

o Formular cerere; 

o Carte de identitate proprietari CF; 

o Certificat de căsatorie (dacă este cazul); 

o Copie coala de carte funciara de data recenta – maxim 1 lună – copie, in cazul 

apartamentelor, atat individuala cat si colectiva, pag. A,B si C; 

o Plan topografic intocmit, semnat si stampilat de topograf autorizat. In cazul 

apartamentelor si schita de defalcare pe apartamentere; 

o Actul de dobandire a imobilului – copie : contract de vanzare-cumparare , certificat 

de mostenitor , sentinta civila , etc.; 

o Decizia de atribuire a terenului, in cazul in care aceasta e mentionata la pag. “C “ din 

coala CF; 

o Extras de rol, din care rezulta ca figureaza impus cu constructia in cauza , anterior 

anului 1991; 
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- adeverință de notare a edificarii/extinderii constructiei (persoane fizice/juridice) 

o Formular cerere; 

o Carte de identitate/CUI; 

o Autorizatia de executare de lucrari sau Autorizatia de luare in folosinta sau certificat 

de mostenitor sau Acte din care rezulta transmiterea dreptului de proprietate asupra 

constructiei in cauza de la executantul acesteia pana la actualul proprietar – copie; 

o Declaratia notariala din care rezulta data la care a fost edificata/extinsa constructia 

si faptul ca aceasta nu face obiectul nici unui litigiu; 

o Copie coala de carte funciara de data recenta – maxim 1 luna – copie; 

o Plan topografic cu viza OCOT , OCAOTA sau institutia abilitata la data edificarii 

constructiei. In cazul in care acest lucru nu este posibil se va prezenta un plan 

topografic intocmit , semnat si stampilat de topograf autorizat; 

o Extras de rol, din care rezulta ca figureaza impus cu constructia in cauza , anterior 

anului 1991. 

- adeverință de notare a edificarii/extinderii constructiei (persoane fizice/juridice) 

o Formular cerere; 

o Carte de identitate/CUI; 

o Autorizatia de construire – copie; 

o Formular de regularizare taxa la AC; 

o Autorizatie de luare in folosinta; 

o Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor; 

o Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni – copie: 

o Contract de vanzare – cumparare, in cazul instrainarii imobilului: 

o Declaratie notariala cu accept notare constructie , in situatia in care beneficiarul AC 

nu este proprietarul terenului; 

o Plan topo/cadastral cu viza OCPI; 

o Extras de rol pentru constructia noua; 

- adeverință de radiere a constructiei (persoane fizice) 

o Formular cerere; 

o Carte de identitate; 
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o Autorizatia de desfiintare lucrari si/sau acte din care rezulta transmiterea dreptului 

de proprietate asupra imobilului in cauza pana la actualul proprietar; 

o Declaratia notariala din care rezulta data la care a fost desfiintata constructia si faptul 

ca aceasta nu face obiectul nici unui litigiu; 

o Copie coala de carte funciara de data recenta – maxim 1 luna – copie; 

o Plan topografic cu viza OCOT , OCAOTA sau institutia abilitata la data desfiintarii 

constructiei. In cazul in care acest lucru nu este posibil se va prezenta un plan 

topografic intocmit , semnat si stampilat de topograf autorizat; 

o Certificat fiscal – Serviciul Impuneri Persoane Fizice. 

- adeverință de radiere a constructiei (persoane fizice/juridice) 

o Formular cerere; 

o Carte de identitate/CUI + acte din care sa rezulte legatura intre denumirea inainte de 

90 si actuala denumire; 

o Autorizatia de desfiintare – copie; 

o Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni – copie; 

o Plan topo/cadastral cu viza Oficiului de Cadastru Publicitate Imobiliara; 

o Plan de situatie, anexa la autorizația de desființare; 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 

Urbanism / 

amenajarea 

teritoriului 

E V Ap Ah 

2 Impozite şi taxe  E V   

3 Cadastru E V   

4 Registrul Agricol E V Ap  

5 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  

 

 

 

 

 


