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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 

URBANISM / 
AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
ORGANIZAREA ȘI EVIDENȚA 

ACTIVITĂȚILOR URBANISTICE ȘI DE 
AMENAJARE A TERITORIULUI  

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.Urb. 01 Pagina ...... din ..... 
Exemplar nr.: ........ 

 

6 

4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Procedura descrie activităţile desfăşurate în cursul primirii, verificării, î ntocmirii şi eliberării 

documentelor specifice legate de activitatea urbanistică și de amenajare teritoriului de pe teritoriul 

administrativ al comunei. 

 

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; 

Autorizarea executării lucrărilor de construcții reprezintă exercitarea autorității de către 

administrația locală, în situațiile prevăzute de lege, cu privire la punerea în aplicare a prevederilor 

documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate potrivit legii, care se constituie în 

temei juridic pentru realizarea de lucrări de construcții. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Planurile de amenajare a teritoriului sau, după caz, planurile urbanistice și regulamentele locale 

de urbanism cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor. 

 

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 

- 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. 

 

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 

Aplicarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate se asigură prin 

eliberarea certificatului de urbanism. 

Activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism au ca obiect:  

a) cercetarea în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului și elaborarea studiilor 

de fundamentare a strategiilor, politicilor și documentațiilor de amenajare a teritoriului 

și de urbanism; 

b) constituirea, întreținerea, extinderea și dezvoltarea bazei de date urbane și teritoriale 

standardizate și compatibile, inclusiv în conformitate cu directiva INSPIRE transpusă 

prin Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru 

informații spațiale în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

190/2010; 

c) elaborarea strategiilor, politicilor și programelor de dezvoltare urbană și teritorială; 

d) elaborarea documentațiilor de amenajare a teritoriului; 

e) elaborarea documentațiilor de urbanism; 

f) gestionarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism; 

g) elaborarea de acte cu caracter normativ sau de normative în domeniu; 

h) monitorizarea și controlul privind transpunerea în fapt a strategiilor, politicilor, 

programelor și operațiunilor de amenajare a teritoriului și de urbanism. 

 

Consiliul județean, prin instituția arhitectului - șef al județului, asigură:  

a) preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului național, regional 

și zonal, precum și a investițiilor prioritare de interes național, regional sau județean, în 

cadrul documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru teritoriile 

administrative ale localităților din județ; 

b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului județean și a planurilor zonale de 

amenajare a teritoriului care sunt de interes județean; 

c) avizarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului aparținând unităților 

administrativ - teritoriale din componența județului; 
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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 : 

Certificatul de urbanism cuprinde următoarele elemente privind:  

a. regimul juridic al imobilului - dreptul de proprietate asupra imobilului și servituțile de 

utilitate publică care grevează asupra acestuia; situarea imobilului - teren și/sau 

construcțiile aferente - în intravilan sau extravilan; prevederi ale documentațiilor de 

urbanism care instituie un regim special asupra imobilului - zone protejate, interdicții 

definitive sau temporare de construire -, dacă acesta este înscris în Lista cuprinzând 

monumentele istorice din România și asupra căruia, în cazul vânzării, este necesară 

exercitarea dreptului de preempțiune a statului potrivit legii, precum și altele prevăzute 

de lege. Informațiile privind dreptul de proprietate și dezmembrările acestuia vor fi 

preluate din cartea funciară, conform extrasului de carte funciară pentru informare; 

b. regimul economic al imobilului - folosința actuală, extrasul din regulamentul local de 

urbanism aferent planului urbanistic în vigoare la data emiterii, privind funcțiuni permise 

sau interzise, reglementări fiscale specifice localității sau zonei; 

c. regimul tehnic al imobilului - extras din regulamentul local aferent documentației de 

urbanism aprobate în vigoare, cu precizarea documentației de urbanism în vigoare la data 

emiterii, a numărului hotărârii de aprobare și, după caz, perioada de valabilitate, 

procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, dimensiunile 

minime și maxime ale parcelelor, echiparea cu utilități, edificabil admis pe parcelă, 

circulații și accesuri pietonale și auto, parcaje necesare, alinierea terenului și a 

construcțiilor față de străzile adiacente terenului, înălțimea minimă și maximă admisă; 

d. regimul de actualizare/modificare a documentațiilor de urbanism și a regulamentelor 

locale aferent - în cazul în care intenția sa nu se încadrează în prevederile documentațiilor 

de urbanism aprobate, informarea solicitantului cu privire la:  

1. imposibilitatea modificării prevederilor documentațiilor aprobate; 
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2. necesitatea obținerii unui aviz de oportunitate în condițiile prezentei legi; 

3. posibilitatea elaborării unei documentații de urbanism modificatoare, fără 

aviz de oportunitate conform prezentei legi. 

 

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 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, 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. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Obiectivele principale ale amenajării teritoriului sunt următoarele:  

a) dezvoltarea economică și socială echilibrată a regiunilor și zonelor, cu respectarea 

specificului acestora; 

b) îmbunătățirea calității vieții oamenilor și colectivităților umane; 

c) gestionarea în spiritul dezvoltării durabile a peisajului, componentă de bază a 

patrimoniului natural și cultural și a resurselor naturale;  

d) utilizarea rațională a teritoriului, prin limitarea extinderii necontrolate a localităților 

și conservarea terenurilor agricole fertile;  
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e) conservarea și dezvoltarea diversității culturale.  

 

Principalele obiective ale activității de urbanism sunt următoarele:  

a) îmbunătățirea condițiilor de viață prin eliminarea disfuncționalităților, asigurarea 

accesului la infrastructuri, servicii publice și locuințe convenabile pentru toți locuitorii; 

b) crearea condițiilor pentru satisfacerea cerințelor speciale ale copiilor, vârstnicilor și ale 

persoanelor cu handicap; 

c) utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate; extinderea 

controlată a zonelor construite; 

d) protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural construit și natural; 

e) asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat din toate localitățile urbane și 

rurale; 

f) protejarea localităților împotriva dezastrelor naturale. 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

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 orașului. 

 

Consiliul local cooperează în procesul de întocmire a programului de dezvoltare urbanistică a 

localităților și cu instituții, agenți economici, organisme și organizații neguvernamentale de interes 

național, județean sau local. 

  

În îndeplinirea atribuțiilor sale în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului consiliul 

local utilizează informații din toate domeniile de activitate economico-socială. Serviciile publice 

descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, agenții economici, organismele și 

organizațiile neguvernamentale care își desfășoară activitatea la nivel local au obligația să furnizeze cu 

titlu gratuit informațiile necesare în vederea desfășurării activității de amenajare a teritoriului și de 

urbanism la nivel local. 
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Primarul comunei, prin structura responsabilă cu urbanismul, 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, 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.  

 

Compartimentul de urbanism și amenajarea a teritoriului la nivel de comună are ca atribuții : 

 Supune aprobarii consiliului local, Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de 

Urbanism al comunei, precum si celelalte documentatii de urbanism elaborate în scopul 

dezvoltarii urbanistice a comunei si teritoriului administrativ; 

  Analizeaza din punct de vedere tehnic si legal solicitarile si documentatiile tehnice primite 

in vedere eliberarii Certificatelor de Urbanism, Autorizatiilor de Construire/Desfiintare, 

emiterea Acordului Unic. Urmareste redactarea documentele solicitate, conform legislatiei 

in vigoare, prezentarea spre semnare persoanelor competente, in termenele stabilite prin 

lege; 

 Asigura informatiile de specialitate, elibereaza formulare tipizate pentru solicitarile de 

certificate urbanism, autorizatii de construire, avize si acorduri; 

 Înregistreaza, vizeaza spre neschimbare si elibereaza certificate de urbanism, autorizatii de 

construire; 

 Având la baza Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism, analizeaza 

documentatiile de urbanism (PUZ, PUD), intocmite pentru diverse zone si amplasamente 

din teritoriu administrativ, le prezinta spre analiza si aprobare  
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 Verifica in teren modul de executie a constructiilor amplasate in teritoriul administrativ al 

comunei si respectarea autorizatiilor de construire din punct de vedere tehnic si al termenelor 

de valabilitate si executie; 

 Asigura respectarea prevederilor legale privind protectia, restaurarea, reabilitarea si 

conservarea zonei istorice protejate, a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor 

si rezervatiilor naturale; 

 Constata abaterile de la disciplina in constructii conform prevederilor legale in vigoare, 

propunand sanctiuni; 

 Urmareste termenele de punere, participa la receptia finala a lucrarilor; 

 Asigura si raspunde de rezolvarea în termenul legal a sesizarilor primite de la cetatenii 

comunei referitoare la respectarea legalitatii în domeniul urbanismului si constructiilor, în 

colaborare cu celelalte servicii specializate din cadrul primariei;  

 Asigura calcularea taxelor legale pentru emiterea certificatelor de urbanism si autorizarea 

constructiilor, taxele pentru timbru de arhitectura; 

 Asigura arhivarea a documentelor eliberate in cadrul directiei urbanism;  

 Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul propriu, 

cu cele din cadrul Consiliului Judeţean precum si cu alte instituţii în vederea realizării 

atribuţiilor serviciului; 

 Îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarâri ale Consiliului local sau dispozitii ale 

Primarului. 
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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  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 

Formular F 1 Model proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor 

Formular F 2 Cerere pentru obținerea avizului de oportunitate 

Formular F 3 Cerere pentru obținerea avizului tehnic consultativ 

Formular F 4 
Cerrere pentru aprobare în şedinţa Consiliului Local al Comunei Prisacani a 

documentaţiei de urbanism PUZ/PUD 
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Formular F 1 
 
COMUNA PRISACANI  
JUDEȚUL IAȘI 
 

PROCES - VERBAL 
de constatare si sancţionare a contravenţiilor 
Nr . . . . . . . . . . . . , încheiat azi , . . . . . . . . . . . 

 
1. Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . , în calitate de . . . . . . . . . . . . , în baza legitimaţiei de control nr. . . . . . 
. . . .. . . , eliberată de . . . . . . . . . . . . , în urma controlului efectuat astăzi, . . . . . . . . . . . . , ora . . . . . . . . 
. . . . , la sediul/santierul . . . . . . . . . . . . am constatat următoarele: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .  
 
2. În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aceste fapte constituie contravenţii la 
normele legale privind . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .  
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .  
si se sancţionează cu amenda contravenţională, astfel: 
a) conform art . . . . . . . . alin . . . . . . . . . . lit . . . . . . . . . . , - de la . . . . . . . . . lei până la . . . . . . . . . lei; 
b) conform art . . . . . . . . alin . . . . . . . . . . lit . . . . . . . . . . , - de la . . . . . . . . . lei până la . . . . . . . . . lei; 
c) conform art . . . . . . . . alin . . . . . . . . . . lit . . . . . . . . . . , - de la . . . . . . . . . lei până la . . . . . . . . . lei. 
------------------------------------------------------------------ 
Total amendă - de la . . . . . . . . . . . . lei până la . . . . . . . . . . . . lei; 
 
3. De săvârsirea abaterilor de mai sus se face răspunzător, după caz: 
a) persoana fizică dl (dna.), . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . , nr. . . 
. . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . . . , sc. . . . . . . . . . . . . , et. . . . . . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . 
. . . . . . . , sectorul . . . . . . . . . . . . , C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor (posesoare) al/a 
buletinului /cărţii de identitate/pasaportului seria . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . , eliberat(ă)/emis 
(ă) de poliţia/statul . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . , tichet de înscriere a contravenţiilor seria . 
. . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . (pentru cetăţeni străini), în calitate de . . . . . . . . . . . . ; 
b) persoana juridică . . . . . . . . . . . . , înmatriculată la registrul comerţului cu nr. . . . . . . . . . . . . , cod 
fiscal nr . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . . . . . . . , bl. . . . . . . 
.. . . . . , sc. . . . . . . . . . . . . , et. . . . . . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . , sectorul . . . 
. . . . . . . . , reprezentată de dl (dna.) . . . . . . . . . . . . , în calitate de/având funcţia de . . . . . . . . . . . . , 
C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor (posesoare) al/a buletinului/cărţii de identitate/pasaportului 
seria . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . , eliberat(ă)/emis de poliţia/statul . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . 
. . . . .. . , tichet de înscriere a contravenţiilor seria . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . (pentru cetăţeni 
străini). 
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4. Subsemnatul(a), . . . . . . . . . . . . , posesor (posesoare) al/a buletinului/cărţii de identitate seria . . . . . . 
. . . . . nr. . . . . . . . . . . . . eliberat(ă) de . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . , domiciliat (domiciliată) 
în . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . . . , sc. . . . . . . . . . . . . , et. . . . 
. . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . . . . , judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . , C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, în 
calitate de martor, declar că numitul, . . . . . . . . . . . . nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul 
- verbal de constatare si sancţionare a contravenţiilor. 
 
5. a) Alte menţiuni ale organului constatator (contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să 
semneze, motivele privind lipsa martorului etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .  
b) Obiecţiuni ale contravenientului . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 
. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .  
 
 
Agent constatator,       Contravenient, 
. . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . 
(numele si prenumele, semnătura)      (numele si prenumele, semnătura) 
 
      Martor, 
      . . . . . . . . . . . . 
      (numele si prenumele, semnătura) 
 
 
6. Potrivit prevederilor art. 31 si 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de 
constatare si de sancţionare a contravenţiei se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, 
la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârsită contravenţia. 
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, conţinând rezoluţia de aplicare a sancţiunii si 
"Înstiinţarea de plată" si s-a înmânat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afisare la 
domiciliu/cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . 
 
 
Agent constatator,       Contravenient, 
. . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . 
(numele si prenumele, semnătura)      (numele si prenumele, semnătura) 
 
      Martor, 
      . . . . . . . . . . . . 
      (numele si prenumele, semnătura) 
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7. Rezoluţie de aplicare a sancţiunii 
[{*}] Ţinând seama de faptele săvârsite, constatate si consemnate la pct. 2 din prezentul proces-verbal, 
în baza prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, si având în vedere dispoziţiile art. 21 din Ordonanţa Guvernului României 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, subsemnatul, . . . . . . . . . . . . , în calitate de . . . . . . 
. . . . . . (funcţia si denumirea organului de control căruia îi aparţine agentul constatator), aplic 
următoarele sancţiuni: (parte introductivă modificată prin Rectificarea publicată în M. Of. nr. 136 din 
1 martie 2010) 
- pentru fapta consemnată la lit. a) - amenda în valoare de . . . . . . . . . . . . lei (adică . . . . . . . . . . . . ); 
- pentru fapta consemnată la lit. b) - amenda în valoare de . . . . . . . . . . . . lei (adică . . . . . . . . . . . . ); 
- pentru fapta consemnată la lit. c) - amenda în valoare de . . . . . . . . . . . . lei (adică . . . . . . . . . . . . ) 
------------------------------------------------------------------ 
TOTAL - amenda în valoare de . . . . . . . . . . . .(în cifre) lei (adică . . . . . . . . . . . . (în litere)) 
si dispun, în temeiul legii, următoarele măsuri: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . 
. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .  
Măsurile dispuse se vor realiza până la data de . . . . . . . . . . . . , contravenientul având obligaţia de a 
notifica organului de control îndeplinirea acestei obligaţii în termenul stabilit. 
 
8. Înstiinţare de plată: 
a) Contravenientul urmează să achite suma totală de . . . . . . . . . . . . lei la C.E.C. Bank sau la Direcţia 
trezorerie si contabilitate publică teritorială în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului  
proces-verbal, iar sumele încasate se fac integral venit la bugetul local; 
b) Contravenientul are obligaţia să predea copia chitanţei, în termen de 15 zile de la data comunicării 
prezentului proces-verbal, la adresa . . . . . . . . . . . . (organului de control căruia îi aparţine agentul 
constatator), situată în . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . . . . . . . , judeţul/sectorul . . . . . . . 
. . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . . 
 
Dacă contravenientul nu achită amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, se va 
proceda la executarea silită. 
 
 Comuna Prisacani        Am primit un exemplar 
 Județul Iași       Contravenient . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . 
 (organul de control/funcţia) 
 . . . . . . . . . . . . 
 (numele si prenumele, semnătura) 
 L.S. 
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Formular F2 
Către, 
Primarul Comunei Prisacani 
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
 
 

C E R E R E 
pentru analizarea documentaţiei în 

Comisia Tehnică de Amenajarea a Teritoriului şi Urbanism în vederea obţinerii 
A V I Z U L U I    D E   O P O R T U N I T A T E 

 
Subsemnatul/a ___________________________________________________________________,  
CNP _________________________________________, cu domiciliul/sediul, în judeţul / 
municipiul/oraşul/comuna/satul ___________________________________,  strada 
___________________________________, sectorul _________, nr. _____, cod poştal _________, bl. 
_________, sc. _________, et. _________, ap. _________, telefon/fax 
___________________________, e-mail   ____________________________________,  în calitate de 
________________________________________________________________________ 
 
solicit  analizarea documentaţiei  în Comisia Tehnică de Amenajarea a Teritoriului şi Urbanism 
(C.T.A.T.U.) în vederea obţinerii AVIZUL DE OPORTUNITATE conf.art. 32, alin. (3), lit.a.) şi b.), 
din Legea nr. 350/2001 cu modif. şi completările 
din O.U.G. nr.7/2011 a documentaţiei  PUZ: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
pentru imobil-teren /zona situată în comuna ___________________________________________, str.  
___________________________, nr. _______, identificat prin CF ___________________________,  
nr.top./cad.  _______________________________________________________________  
 
 
 
 Data        Semnătura 
  
 _____________      _______________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
Pentru a putea  fi analizate în şedinţă,  documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism  vor fi 
înregistrate la Primăria comunei Prisacani  cu 10 zile lucrătoare înainte de data şedinţei (conform 
art.7, lit.a din Regulemantul de funcţionare al Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului)  
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 În vederea obţinerii  avizului de oportunitate pentru documentaţia  PUZ, la avizarea în 
Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanismului (C.T.A.T.U.) este necesară depunerea unei 
documentaţii care să conţină: (conf. art. 32 alin (3), lit a.) şi b.) din Legea nr. 350/2001 privind 
amenejarea teritoriului şi urbanismului modificată şi completată  cu O.U.G. nr.7/2011) 
 

1. Cerere (model 1 de la C.I.C.) privind intenţia solicitantului, ce va cuprinde: 
a) piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea 

investiţiei/operaţiunii propuse, indicatorii propuşi, modul de integrare a acesteia în zonă, 
prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă  
şi  la  nivelul  localităţii,  categoriile  de  costuri  ce  vor  fi  suportate  de investitorii  
privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale; 

b) piese desenate, respectiv încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral cu zona de  studiu  
actualizat,  conceptul  propus  –  plan  de  situaţie  cu  prezentarea funcţiunilor,  a  
vecinătăţilor  şi  a  limitelor  servituţilor  propus  a  fi  instituite, modul de asigurare a 
acceselor, utilităţilor. 
 

2. Certificatul de urbanism în copie; 
 

3. Extras CF (copie); 
 
 
 
 
Notă: 
    Documentaţia se înregistrează la registratură cu 10 zile lucrătoare înainte de data şedinţei, în 
vederea obţinerii Avizului de oportunitate în C.T.A.T.U. 
 
    Documentaţia se va prezenta în dosar de plastic format A4,  într-un exemplar original  şi unul în 
copie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 

URBANISM / 
AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
ORGANIZAREA ȘI EVIDENȚA 

ACTIVITĂȚILOR URBANISTICE ȘI DE 
AMENAJARE A TERITORIULUI  

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.Urb. 01 Pagina ...... din ..... 
Exemplar nr.: ........ 

 

25 

Formular F3 
 
Către, 
Primarul Comunei Prisacani 
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
 

C E R E R E 
pentru analizarea documentaţiei PUZ/PUD de către Comisia Tehnică de Amenajarea 
Teritoriului şi Urbanism în vederea obţinerii AVIZULUI TEHNIC CONSULTATIV 

 
Subsemnatul/a ___________________________________________________________________,  
CNP _________________________________________, cu domiciliul/sediul, în judeţul / 
municipiul/oraşul/comuna/satul ___________________________________,  strada 
___________________________________, sectorul _________, nr. _____, cod poştal _________, bl. 
_________, sc. _________, et. _________, ap. _________, telefon/fax 
___________________________, e-mail   ____________________________________,  în calitate de 
________________________________________________________________________ 
 
solicit   analizarea   documentaţiei   de   urbanism   de   către   Comisia   Tehnică   de Amenajarea 
Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U) în vederea obţinerii 
 

AVIZULUI TEHNIC CONSULTATIV 
 
a documentaţiei PUZ / PUD :  _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
pentru imobil-teren /zona situată în comuna ___________________________________________, str.  
___________________________, nr. _______, identificat prin CF ___________________________,  
nr.top./cad.  _______________________________________________________________ 
 
 
 
 Data        Semnătura 
  
 _____________      _______________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
* Pentru a putea  fi analizate în şedinţă,  documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism  vor fi 
înregistrate la Primăria comunei Prisacani  cu 10 zile lucrătoare înainte de data şedinţei (conform 
art.7, lit.a din Regulemantul de funcţionare al Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului)  
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 În vederea acordării  avizului tehnic consultativ de către Comisia tehnică de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, pentru documentaţiile PUZ şi PUD, este necesară depunerea unei documentaţii, 
care să conţină: 
 

1. Cerere privind intenţia solicitantului, ce va cuprinde: 
 Date de identificare petent (nume, prenume, adresă, nr. telefon) 
 Date de identificare locaţie 
 Definire cerinţa 

2. Certificatul de Urbanism însoţit de plan încadrare 1:5000 şi plan situaţie existentă 1:500 vizate 
de OCPI; 

3. Potrivit art. 45 şi art. 48 indice 1 şi 2 din Legea nr. 350/2011 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismului, toate planurile vor fi şi pe suport digital, realizată pe suport topografic în 
coordonate Stereo 70, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători la teren. 

4. Extras CF, de dată recentă (nu mai vechi de 3 luni); 
5. Planşă SITUAŢIE EXISTENTĂ care va conţine obligatoriu : Situaţia existentă reală pe teren în 

corelare cu reglementările şi propunerile din documentaţiile de urbanism aprobate anterior în 
zonă (altele decât PUG, dacă este cazul), zonificări funcţionale, indici urbanistici existenţi, 
servituţi, constrângeri, dotări de interes public (spaţii de învăţământ, servicii şi dotări, mică 
producţie nepoluantă, zone verzi) 

6. Planşa REGLEMENTĂRI URBANISTICE - Aceasta va conţine, schiţe, volumetrii 3D, indici 
urbanistici propuşi, propuneri cu silueta urbană ca urmare a intervenţiei cuprinzând minim două 
parcele construite dreapa şi stânga parcelei care a generat propunerea de reglementare, 
reglementări urbanistice. 

 
Se va analiza atât situaţia existentă conform reglementarilor din PUG (subzone existente, funcţiuni, 
indici urbanistici aferenţi conform RLU), cât şi din documentaţiile aprobate anterior. 
 
Aceste  analize,  pe  lângă  partea  desenată,  vor  fi  însoţite  de  o  parte  scrisă,  poze  cu exemplificări 
sau alte metode grafice de reprezentare, după caz. 
 
Documentaţia va conţine pe lângă partea desenată şi o parte scrisă – memoriu de specialitate. 
 
Documentaţia prezentată, înregistrată la registratură, în vederea avizării în Comisia tehnică de urbanism 
şi amenajarea teritoriului, va fi întocmită şi semnată de arhitecţi cu drept de semnătură RUR. 
 
Documentaţia se va prezenta în două exemplare, în dosar de plastic format A4. 
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Formular F4 
Către, 
Primarul Comunei Prisacani 
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
 
 

C E R E R E  
pentru înaintare spre aprobare în şedinţa Consiliului Local al Comunei Prisacani a 

documentaţiei de urbanism PUZ/PUD 
 

Subsemnatul/a ___________________________________________________________________,  
CNP _________________________________________, cu domiciliul/sediul, în judeţul / 
municipiul/oraşul/comuna/satul ___________________________________,  strada 
___________________________________, sectorul _________, nr. _____, cod poştal _________, bl. 
_________, sc. _________, et. _________, ap. _________, telefon/fax 
___________________________, e-mail   ____________________________________,  în calitate de 
________________________________________________________________________ 
 
solicit  înaintarea  spre  aprobare în şedinţa  Consiliului  Local  al  Comunei Prisacani a 
documentaţiei de urbanism PUZ/PUD: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
pentru imobil-teren /zona situată în comuna ___________________________________________, str.  
___________________________, nr. _______, identificat prin CF ___________________________,  
nr.top./cad.  _______________________________________________________________ 
 
 
 
 Data        Semnătura 
  
 _____________      _______________ 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
* Pentru a putea  fi înaintate în şedinţa Consiliului Local,  documentaţiile de amenajarea teritoriului şi 
urbanism  vor fi înregistrate la Primăria comunei Prisacani  cu minim 20 zile lucrătoare înainte de 
data şedinţei Consiliului Local  
 
 În vederea   înaintării documentaţiei de urbanism  PUZ/PUD în Consiliul Local pentru 
obţinerea hotărârii, este necesară depunerea unei documentaţii care să conţină: 

1. Cerere tip (cam.8 C.I.C.) privind intenţia solicitantului (ce va cuprinde: 
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 Date de identificare petent (nume, prenume, adresă, nr. telefon) 
 Date de identificare locaţie 
 Definire cerinţa 

2. Certificatul de urbanism în copie însoţit de plan încadrare 1:5000 si plan situaţie existentă 
1:500 vizate de OCPI şi aviz OCPI; 

3. Extras CF nu mai vechi de 3 luni; 
4. Avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism; 
5. Planşă SITUAŢIE EXISTENTĂ care va conţine obligatoriu : Situaţia existentă reală pe teren în 

corelare cu reglementările şi propunerile din documentaţiile de urbanism aprobate anterior în 
zonă (altele decât PUG, daca este cazul), zonificări funcţionale, indici urbanistici existenţi, 
servituţi, constrângeri, dotări de interes public (spaţii de învăţământ, servicii şi dotări, mică 
producţie nepoluantă, zone verzi); Se va analiza atât situaţia existentă conform reglementarilor 
din PUG (subzone existente, funcţiuni, indici urbanistici aferenţi conform RLU) cât şi din 
documentaţiile aprobate anterior. Aceste analize, pe lângă partea desenată, vor fi însoţite de o 
parte scrisă, poze cu exemplificări sau alte metode grafice de reprezentare, după caz. 

6. Planşă REGLEMENTĂRI URBANISTICE - Aceasta va conţine, schiţe, volumetrii 3D, indici 
urbanistici propuşi, propuneri cu silueta urbană ca urmare a intervenţiei cuprinzând minim două 
parcele construite dreapa şi stânga parcelei care a generat propunerea de reglementare, 
reglementări urbanistice. 

7. Planşă ECHIPARE EDILITARĂ SEMNATA SI STAMPILATA DE SPECIALIŞTI 
8. Planşă PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR ŞI CIRCULAŢIA TERENURILOR, 

DUPĂ CAZ 
9. ALTE PLANŞE AJUTĂTOARE, DUPĂ CAZ 

Documentaţia va conţine pe lângă partea desenată şi o parte scrisă: 
10. MEMORIU JUSTIFICATIV 
11. MEMORII INSTALAŢII 
12. STUDIU GEOTEHNIC 
13. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (numai pentru PUZ, pentru PUD nu este necesar) 
14. AVIZE, ACORDURI CERUTE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM PRECUM ŞI 

AVIZ SANITAR, PSI ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 
15. AVIZE,  ACORDURI,  PLANŞE  SUPLIMENTARE  CERUTE  DE  COMISIA  TEHNICĂ  

DE URBANISM 
16. DOVADĂ PLATĂ RUR 
17. CERTIFICAT DE ATESTARE RUR. 

Documentaţia se va prezenta în dosar de plastic format A4, în două exemplare: unul original şi unul 
copie + încă două planşe de reglementări urbanistice şi 1 RLU (regulament numai pentru PUZ). 
 
Pentru a putea  fi înaintate în şedinţa Consiliului Local,  documentaţiile de amenajarea teritoriului şi 
urbanism vor fi înregistrate la Primăria comunei Prisacani, cu minim 15 zile lucrătoare   înainte de 
data şedinţei Consiliului Local. 
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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 

 

 

 

EMITEREA ŞI EVIDENŢA CERTIFICATELOR DE URMANISM 

 

P.O. Urb. 02 
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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 stabileşte modul de emitere a certificatelor de urbanism şi se aplică de către 

responsabilul cu atribuţii în domeniu. 

Procedura descrie activităţile desfăşurate în cursul primirii, verificării, î ntocmirii şi eliberării 

CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru construcţiile de pe teritoriul administrativ al comunei. Se 

stabileşte fluxul de lucru parcurs în primirea, întocmirea eliberarea şi evidenţa certificatelor de 

urbanism. 

 

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 certificatului de 

urbanism, cu menţionarea în mod expres a scopului solicitării actului, prin care solicitantul îşi anunţă 

intenţia de a obţine, ca act final, autorizaţia de construire.  

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Se referă la documentaţia specifică obţinerii certificatului de urbanism şi care constituie 

ansamblul operaţiunilor la nivelul administraţiei publice locale care au ca finalitate autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii. 

 

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

procedurată 

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile, 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 amplasamentului, precum şi 

lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării.  

 

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 

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

 Prin prezenta procedură se respectă prevederile legale privind primirea documentaţiilor, 

verificarea acestora şi emiterea certificatelor de urbanism. Circuitul acestora trebuie sa fie unul 

planificat şi cuantificabil. 

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

Certificatul de urbanism se emite de Primărie, abilitată să autorizeze lucrările de construcţii, şi 

se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-

se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul - 

orice persoană fizică sau juridică interesată - trebuie să depună la registratură o documentaţie 

cuprinzând: cerere-tip, planuri topografice sau cadastrale şi documentul de plată a taxei de eliberare a 

certificatului de urbanism. 

 
La nivelul autorităţilor administraţiei locale se instituie un registru de evidenţă a certificatelor 

de urbanism, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul certificatului având corespondent 

în numărul de înregistrare a cererii. În registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism se înscriu datele 

privind: adresa imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară, numele, codul numeric 

personal şi adresa solicitantului, scopul pentru care s-a emis certificatul de urbanism, taxa achitată şi 

termenul de valabilitate a certificatului de urbanism. 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoană fizică sau juridică 

interesată - trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:  

a) cererea - tip (formularul - model F.1 „CERERE pentru emiterea, certificatului de 

urbanism”), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:  

1. elementele de identificare a solicitantului; 
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2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului 

de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul 

în care legea nu dispune altfel; 

3. elementele care definesc scopul solicitării;  

b) planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:  

1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan 

de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 

după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară; 

2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras 

din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare 

actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate 

imobiliară.  

c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.  

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

1. Documentaţia se depune la registratură de către solicitant - orice persoană fizică sau 

juridică interesată - însoţită de documentele aferente. Se verifică documentaţia primită în 

ceea ce priveşte corectitudinea / conţinutul; 

2. Documentaţia se înregistrează şi se directionează către persoanele responsabile; 

3. Responsabilul cu urbanismul : 

 verifică corectitudinea completarii cererii pentru CU; 

 verifică achitarea taxei de CU (chitanţă - de la Impozite şi Taxe sau ordin de plata - 

de la solicitantul CU); 

 verifica amplasamentul, încadrarea în documentaţiile de urbanism aprobate (PUG, 

PUZ, PUD); 

 stabileşte avizele necesare realizării obiectivului solicitat; 

 emite CU î n cazul existenţei tuturor documentelor, completate / întocmite conform 

prevederilor legale; 

 arhiveaza documentaţia care a stat la baza eliberării CU. 

4. Eliberarea CU. 
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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. 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Pentru emiterea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor emitente au 

următoarele atribuţii specifice:  

a) solicitarea avizului primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află 

imobilul, în situaţia în care emitentul este Presedintele consiliului judeţean; 

b) verificarea conţinutului documentelor depuse, respectiv a proiectului de certificat de 

urbanism întocmit potrivit prevederilor art.19 alin. (1), înaintat spre avizare la consiliul 

judeţean de către primarul comunei, oraşului sau municpiului, după caz, în situaţia în care 

nu sunt constituite structuri de specialitate la nivelul primăriei, în conformitate cu prevederile 

art. 45 alin. (1) şi (2) din Lege; 

c) determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism, respectiv a directivelor 

cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru 

care se solicită certificatul de urbanism; 

d) analizarea compatibilităţii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de 

urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice, respectiv ale directivelor 

cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate; 

e) formularea condiţiilor şi restricţiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru 

proiectarea investiţiei; 

f) stabilirea, în conformitate cu prevederile legale, a avizelor, a acordurilor, precum şi a unor 

eventuale studii şi a studiilor de specialitate necesare autorizării; 

g) verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism; 

h) redactarea şi emiterea certificatului de urbanism; 

i) asigurarea transmiterii către primari, spre ştiinţă, a actelor emise, în situaţia în care emitentul 

este Presedintele consiliului judeţean.  
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8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (4) din Lege, certificatul de urbanism este un act de 

informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi cerinţele urbanistice 

specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism 

avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui solicitant - persoană fizică sau 

persoană juridică. 

Persoana responsabilă cu urbanismul verifică documentaţia depusă şi se asigură ca este completă. În 

cazul in care nu este completă, documentaţia se returnează către solicitant pentru completare. Verificarea 

documentaţiei pentru emiterea certificatului de urbanism se referă la verificarea existenţei documentului 

de plată, a legalităţii lui şi a corectitudinii valorii încasate în raport cu suprafaţă, HCl, etc., la verificarea 

continuţului, a legalităţii şi corectitudinii pieselor scrise / desenate prezentate, la identificarea verificarea 

amplasamentului, verificarea încadrarii în documentaţiile de urbanism aprobate (PUG, PUZ, PUD după 

caz), la stabilirea avizelor necesare. 

În cazul în care documentaţia este completă, aceasta se înregistrează, inclusiv cererea petentului de 

eliberare a Certificatului de Urbanism. Aceasta se face în registrul unic de evidenţă. Dacă documentaţia este 

incompletă, se întocmeste adresa de completare a documentaţie în vederea eliberării certificatului de 

urbanism, pe care o trimit petentului în termen de cinci zile, prin registratura comunei. În cazul 

documentației complete, persoana din cadrul Compart. Urbanism, Amenajarea Teritoriului emite 

certificatul de urbanism şi o trimite spre aprobare către Primar. 

 

Certificatul de urbanism se semnează de către de primar, de secretar şi de către persoana cu 

responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului responsabilitatea emiterii acestuia 

revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii. La finalizare, Certificatul de urbanism 

este eliberată către solicitant pe bază de semnătură. 

 

Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. 

 

Certificatul de urbanism se emite şi în vederea concesionării de terenuri, a adjudecării prin 

licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza "Studiu de fezabilitate" şi pentru cereri în justiţie şi 

operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară atunci când operaţiunile respective au ca obiect 
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împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi 

constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. Operaţiunile juridice menţionate se 

efectuează numai în baza certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sancţionează 

cu nulitatea actului. 
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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 

Anexa F 1 Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism 

Anexa F 4 
Solicitare privind emiterea avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului 

judetean asupra proiectului (propunerii) de "Certificat de urbanism"; 

Anexa F 5 Avizul arhitectului sef al consiliului judetean privind emiterea CU 

Anexa F 6 Certificatul de urbanism 

Anexa F 7 Cerere pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de urbanism 
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Anexa F 1 

Către, 

PRIMARUL                                                               . 

C E R E R E  

PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM 

             Subsemnatul (1) _____________________________________________________________, CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

 domiciliul (2)  municipiul ___________________________ 

cu ___________ în judeţul ____________ _________________ oraşul ___________________________ 

 Sediul  comuna ___________________________ 

satul ____________________  sectorul ___________  cod poştal __________  strada ________________________________ 

nr. ________ bl. _______ sc. ______ et. _____ ap.____ telefon / fax _______________ e-mail __________________________ 

în calitate de / reprezentant al _____________________________________________CUI_____________________________ ,  

.1. Elaborarea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în conformitate cu prevederile art.3 alin(1) 
din Lege,  privind: 
              .1.1, Lucrări de construire 
               1.2. Lucrări de desfiinţare 
 a)  lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare  a 
construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art.12. din Legea nr.50/1991; 
 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 construcţii reprezentând monumente istorice, stabilite potrivit legii; 
 c)  lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare, privind căile de comunicaţie de orice 
fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţele şi dotări tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de 
îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, de transport, de distribuţie a 
energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi de retehnologizare a celor existente; 
 d)  împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; 
 e)  lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea 
exploatărilor  de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă sau subterane; 
 f)  lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute 
la art.7 alin.(1.1) din Legea nr. 50/1991; 
 g)  organiza rea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote; 
 h)  lucrări de construcţii cu caracter provizoriu, chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi spaţiile  publice, corpuri 
şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan; 
 i)  cimitire - noi şi extinderi. 
 2. Operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară: 
                  vânzări         cumpărări        concesionări        cesionări       dezmembrări        parcelări       comasări      partaje      
 succesiuni                                                                                                                                       
 3. Adjudecare prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice ( denumire)***)……………………..……………………..………… 
 4. Cereri în justiţie 
 5. Alte scopuri prevăzute de lege (definire) ***) 

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

              Pentru imobilul    teren şi/sau  construcţii, situat în judeţul ............................................................................................. 

municipiul/oraşul/comuna...................................satul.............................................sectorul..................cod poştal, ............................., 

str................................................nr........., bl........., sc.........., et........., ap.......sau identificat prin(3) …………………………….… 
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              În sprijinul identificării imobilului anexez: planul cadastral/topografic actualizat la zi, scara 1:…….… precum şi extrasul de 
carte funciară pentru informare, eliberate de OCPI4) …………………………………………………………………………………… 
  Suprafaţa terenului – şi/sau construcţiei pentru care solicit certificatul de urbanism este de ________________m 2   
                                                                                                                                      

SEMNĂTURA (5)  

Data _______________________                                                                              L.S. 

 

 

   *) Se completează, după caz :  - Presedintele Consiliului Judeţean  -  Primarul municipiului/oraşului/comunei 

 **) Se introduce „X” în casetă şi se anulează ce nu corespunde 

***) Se face precizarea, după caz 
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P R E C I Z Ă R I privind completarea formularului 
 

 

”CERERE  
PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM” 

1)  Numele şi prenumele solicitantului:  
                        - persoană fizică, sau  
                        - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a 
calităţii solicitantului în cadrul firmei. 

 
2) Domiciliul/sediul firmei: 
                    Pentru persoană fizică 
                         - se completează cu date privind domiciliul acesteia; 
                   Pentru persoană juridică  
                      - se completează cu date privind sediul social al  firmei. 

 
3) Alte elemente de identificare  
                        În situaţia în care amplasamentul imobilului nu este evidenţiat în planurile cadastrale sau  
topografice ale localităţii / teritoriului administrativ ( la scările 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, după caz) aflate 
în gestiunea oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial,  pentru identificarea imobilului 
solicitantul va  putea prezenta, după caz, informaţii privind: 
 - localitatea, număr cadastral şi  număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel, sau 
 - elemente de reper, general cunoscute, sau 
                    - numărul de ordine şi suprafaţa de teren înscrise în Registrul agricol, sau 
                   - plan de situaţie extras din cadrul unor studii şi/sau planuri urbanistice elaborate anterior în 
zonă. 
 
4) Planurile cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel: 

- pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: 
 Plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat 
la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară; 

- pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară:  
Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extrasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi, 
eliberate la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară 

 
             5). La rubrica « Semnătura » 
se va înscrie şi în clar numele solicitantului : persoană fizică sau reprezentant al persoanei juridice.. 
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Anexa F 4 

R O M Â N I A          
JUDEŢUL ____________________ 
PRIMĂRIA COMUNEI    ___________________________________ 
PRIMAR 
Nr. _______  din ___________ 

 
 

Către, 
CONSILIUL JUDEŢEAN _________________ 

 
Domnului Arhitect Şef    __________________________________ 

 
 
 Urmare cererii înregistrată cu nr.            din                         pentru emiterea certificatului de urbanism, 

solicitat de  
(1)

                                                                                                                                                           , 
                       municipiul 
cu domiciliul (2)

  în judeţul                                                     ,   oraşul                                                 , 
     sediul                       comuna 
satul                                       , sectorul        ,cod poştal              , strada                                        , nr.               , 

bl.          , sc.           , et.          , ap         , telefon/fax                                , e-mail                                     , 

pentru imobilul - teren  şi/sau construcţii -, situat în judeţul   ___                                               , 
municipiul        
oraşul                                                  , satul                                       , sectorul                     , comuna 
cod poştal                     ,  strada                      , nr.                  , bl.             , sc.                , et.           , ap. __      , 

sau identificat prin  
(3)

   ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

în scopul 
(4)

 ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să emiteţi avizul structurii de specialitate din 
cadrul Consiliului judeţean asupra proiectului (propunerii) de ,,Certificat de urbanism’’ anexat prezentei. 
 

PRIMAR        SECRETAR, 
  
 

 ARHITECT ŞEF *) 
  

                                                              . 
(1) Numele şi prenumele solicitantului 
(2) Adresa solicitantului 
(3) Date de identificare ale imobilului- teren şi/sau construcţii  
(4)Scopul eliberării certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere 
 *) Se va semna de arhitectul şef sau « pentru arhitectul şef » , de către persoana cu responsabilitate în domeniul 
amenajării teritoriului şi urbanismului, specificându-se funcţia şi titlul profesional, după caz 
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Anexa F 5 

      R O M Â N I A           
CONSILIUL JUDEŢEAN ________________  

ARHITECT ŞEF  
Nr.              din                           . 
 

Doamnei / Domnului 
 

PRIMAR al municipiului/oraşului/comunei                                                        . 
 
 Urmare cererii dvs.  nr.           din                      , pentru emiterea avizului structurii de specialitate în 

vederea eliberării certificatului de urbanism solicitat de 
1)

                                                                         , 
                                                                                                                                                                         ,    
                municipiul 
cu domiciliul 2)

   în judeţul                                                 , oraşul                                                                  , 
     sediul                comuna 
satul                                  , sectorul     ---    , cod poştal    ---   , strada                                         , nr.           , 
bl.     ---   , sc.     ---    , et.     ---    , ap.      ---     , 

telefon/fax_________   ____---_______________e-mail                                      ---                                    . 
pentru imobilul  - teren  şi/sau construcţii - situat în judeţul _______   __               _______   ____, 

municipiul        
 oraşul                                              , satul                                          ,sectorul __--- _, cod poştal                , 
comuna 
strada                                                  , nr __---_  , bl. __---__, sc. _  ---__, et. __---__, ap._  ---__, 

sau identificat prin  
3)

                                                                             _                                                    __        

Depusă pentru 
4)

                                                                                                                                  .  
                                                                                                                                                                         . 
  
 În urma analizării proiectului (propunerii) de Certificat de urbanism şi a verificării datelor existente, se 
emite următorul  

A V I Z 
5) 

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                          
  
 
             ARHITECT ŞEF, 
    L.S.     __________________________ 
       
_________________________ 

 (1) Numele şi prenumele solicitantului 
 (2) Adresa solicitantului 
 (3) Date de identificare a imobilului – teren şi/sau construcţii 
 (4) Scopul eliberării certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere 

(5) Se vor preciza elementele privind regimul juridic,economic şi tehnic ale imobilului – teren şi/sau construcţii, rezultate 
din documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate, precum şi din hotărârile consiliului local/judeţean 
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Anexa F 6 

                 R O M Â N I A  
             JUDEŢUL ____________  
PRIMĂRIA  COMUNEI __________________  
 Nr. _______ din ______________.  

 
 

CERTIFICAT  DE  URBANISM 
Nr. _________ din __________________ 

 
 

ÎN SCOPUL:      _________________________________________________________________ 

                   Ca urmare a Cererii adresate de 1)  __________________________________________. 

 domiciliul (2)  municipiul  

cu ___________ în judeţul ___________,                  oraşul 
  __________________________,             

    Sediul  comuna  
satul   _____________________,  sectorul  -- , cod poştal  _____________________, strada 
____________________________,  nr. _______, bl.      ____, sc. ______, et. _____, ap. ______, 
telefon / fax _____________________, e-mail ____________________________________,                       
înregistrată la nr.  ___________ din   _______________________, 
pentru imobilul  - teren  şi/sau construcţii - , situat în judeţul  ____________  

municipiul   
oraşul  ____________________ , satul   _____________________ , sectorul   _____, 

comuna   
cod poştal  _____________________, strada ____________________________,  nr. _______, bl.      
____, sc. ______, et. _____, ap. ______, 

sau identificat prin 3)     ____________________________________________________________, 
________________________________________________________________________________ 
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PATJ/PUG/ /PUZ/PUD, aprobată prin  
H.C.L. ___________  nr.  ______ din ____________,  
             în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
S E  C E R T I F I C Ă : 

 
              1. REGIMUL JURIDIC : 
________________________________________________________________________________ 
              2. REGIMUL ECONOMIC : 
________________________________________________________________________________ 
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             3. REGIMUL TEHNIC : 
________________________________________________________________________________ 

              Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat / nu poate fi utilizat în scopul declarat 4) 
pentru / întrucât: 
________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere  

 CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE 
CONSTRUIRE / DESFIINŢARE 

ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 

 

  
             4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM : 

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii – de 
construire / de desfiinţare – solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
(autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa) – denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice 
emitente - 

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva 
Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor 
planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la 
justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică 
solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, 
după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice / private în lista proiectelor supuse evaluării 
impactului asupra mediului. 

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de 
mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii  la autoritatea administraţiei publice competente. 

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării 
opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu 
rezultatele consultării publice. 

În aceste condiţii: 

 După primirea prezentului certificat de urbanism, TITULARUL are obligaţia de a se prezenta la 
autoritatea competentă pentru  
protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii demarării procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului şi /sau a procedurii de evaluare adecvată. În urma  evaluării iniţiale a 
notificării privind intenţia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorităţii competente 
pentru protecţia mediului  

 

 
 În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte efectuarea evaluării 

impactului asupra mediului şi/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt 
autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii 
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 În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are 
obligaţia 
 de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente 

 
 
 

               5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE VA FI 
ÎNSOŢITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

a) certificatul de urbanism (copie); 
b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral 

actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel 
(copie legalizată) 
 c) documentaţia tehnică – D.T., după caz (2 exemplare originale): 

 D.T.A.C.  D.T.O.E.  D.T.A.D. 
 

 d) avizele şi acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism: 
              d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura (copie): 
 alimentare cu apă 
 canalizare 
 alimentare cu energie electrică 
 alimentare cu energie termică 

 gaze naturale 
 telefonie 
 salubritate 
 transport urban 

Alte avize/acorduri 
 ___________________________ 
 ___________________________ 
 ___________________________ 

     d.2. avize şi acorduri privind:   
 securitatea la incendiu   protecţia civilă  sănătatea populaţiei 

        d.3. avize / acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate 
ale acestora (copie): 

  _______________________________.  
 
 _____________________________________.  
 

  _______________________________.  

  ______________________________.  
 
 ____________________________________.  
 

  _____________________________.  
                d.4. studii de specialitate (1 exemplar original): 
 _______________________________.  
 

 ______________________________.  
 

  e) punctul de vedere / actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului (copie) 
  f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecţilor din România (1 exemplar original) 
  g) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
             Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de   ________    luni de la data emiterii. 

PRIMAR, 
 
 

 SECRETAR, 
 

L.S.  ARHITECT ŞEF, 

  RESPONSABIL URBANISM, 
 

               
              Achitat taxa de :   ________, conform chitanţei  nr. _______ din ____________, 
 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poştă la data de ____________  
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          În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

A.  
B. SE  PRELUNGEŞTE  VALABILITATEA 

CERTIFICATULUI  DE  URBANISM 
 
 
de la data de ___________________________ până la data de ______________________. 
 
 
              După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să 
obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism. 
 
 

PRIMAR, 
 
 

 SECRETAR, 
 

 
 

  

L.S.  ARHITECT ŞEF, 
   

 
 
 

  
              Data prelungirii valabilităţii : _______________________ 
 
              Achitat taxa de : ____________________________ lei, conform chitanţei nr.____________ 
din _______________ 
              
Transmis solicitantului la data de __________________ direct / prin poştă. 
 
 *) Se completează, după caz :    - Consiliului judeţean / Primăria municipiului Bucureşti / sectorului ___ al municipiului 
Bucureşti / Primăria municipiului / Primăria oraşului / Primăria comunei   
**) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere  
***) Se completează, după caz :  - Presedintele Consiliului judeţean / Primarul General al municipiului Bucureşti / 
Primarul sectorului ___ al municipiului Bucureşti / Primar                                                     

****) Se va semna, după caz, de către arhitectul şef sau „pentru arhitectul şef” de către persoana cu responsabilitate în 
domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului precizându-se funcţia şi titlul profesional 
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Anexa F 7 

     
Către,            
 

Primarul comunei___________________________ 
 

 
C E R E R E 

pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism 
 

 Subsemnatul (1)                                                                                    , CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 
                   municipiul 
cu  domiciliul (2)  în judeţul                                                 ,   oraşul                                                              , 
      sediul        comuna 
satul                                    , sectorul        , cod poştal                 , strada                                    , nr.             , 
bl.        , sc.          , et.         , ap.          , telefon/fax                               , e-mail                                              . 
 în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit:  

prelungirea valabilităţii 
CERTIFICATULUI DE URBANISM 

Nr.                din                                 . 
 
 pentru imobilul -teren  şi/sau construcţii- situat în judeţul                                                                 , 
municipiul        
oraşul                                               , satul                                   , sectorul              , cod poştal                    , 
comuna 
strada                                        , nr.             , bl.              , sc.             , et.         , ap.             , 
sau identificat prin (3)                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                                                         . 
 
 Solicit prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism nr.                 /                                 . 
din  data de                                    până la data de                                       . 
 

Anexez prezentei cereri: 
- certificatul de urbanism nr.                 /                                  (în original) 
- documentul privind achitarea taxei (în copie) 
 
 

                                      SEMNĂTURA, 
                                                                                   L.S. 
 

            Data                                         . 
 
______________________________ 

(1) Numele  şi prenumele solicitantului 
(2) Adresa solicitantului 
(3) Date de identificare a imobilulu i -teren  şi/sau construcţii- 
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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 

 

 

 

 

EMITEREA ŞI EVIDENTA  AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE 

 

P.O. Urb. 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 

URBANISM / 
AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
EMITEREA ŞI EVIDENTA 

AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare: 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.Urb. 03 Pagina ...... din ..... 

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

 

59 

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 stabileşte modul de emitere a autorizaţiilor de construire şi se aplică de către 

responsabilul cu atribuţii în domeniu. 

Procedura descrie activităţile desfăşurate în cursul primirii, verificării, î ntocmirii şi eliberării 

autorizaţiei de construiere pentru construcţiile de pe teritoriul administrativ al comunei. Se stabileşte 

fluxul de lucru parcurs în primirea, întocmirea eliberarea şi evidenţa autorizaţiilor. 

 

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 autorizaţiei de 

construire, cu menţionarea în mod expres a scopului solicitării actului, prin care solicitantul îşi anunţă 

intenţia de a realiza un imobil.  

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Se referă la documentaţia specifică obţinerii autorizaţiei de construire şi care constituie 

ansamblul operaţiunilor la nivelul administraţiei publice locale care au ca finalitate autorizarea lucrărilor 

de construcţii. 

 

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

procedurată 

Autorizaţia de construire/desfiinţare este actul final de autoritate al administraţiei publice 

competente potrivit legii, în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii şi pe baza căruia se asigură 

aplicarea măsurilor legale referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea 

construcţiilor cu privire la construirea, respectiv desfiinţarea construcţiilor, inclusiv a instalaţiilor 

aferente, precum şi a amenajărilor, după caz. 

În general lucrările de execuţie a instalaţiilor aferente construcţiilor se autorizează, de regulă, 

odată cu lucrările de construcţii, constituind împreună cu acestea lucrările de bază. În anumite situaţii, 

lucrările de execuţie a instalaţiilor aferente construcţiilor se pot autoriza separat. 

 

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 

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

- HCL 

- PUG / PUZ 

- 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) 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; 

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 
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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 

 Prin prezenta procedură se respectă prevederile legale privind primirea documentaţiilor, 

verificarea acestora şi emiterea autorizaţiilor de construire. Circuitul acestora trebuie sa fie unul 

planificat şi cuantificabil. 

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare pentru executarea lucrărilor de construcţii se emit de 

către autorităţile administraţiei publice, potrivit competenţelor, pentru lucrările care se execută în cadrul 

unităţii administrativ-teritoriale. Pentru emiterea autorizaţiei, solicitantul - orice persoană fizică sau 

juridică interesată - trebuie să depună la registratură o documentaţie, conformă prevederilor legale. 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare sunt : 

1. Registru de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare; 

2. Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa obţinută de la emitent; 

3. Certificatul de urbanism; 

4. Dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată sau, după caz, 

extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la 

zi, în cazul în care legea nu dispune altfel; 

5. Documentaţia tehnică - D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent 

şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului; De asemenea se va avea în 

vedere şi eventualele avize specifice aferente (aviz circulaţie, aviz pentru ocuparea temporară a 

domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate, etc.); 

6. Avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia 

mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism; 

7. Studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări 

de intervenţie la construcţii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiză a 

sistemelor tehnice, certificatul de performanţă energetică a clădirii, pentru lucrări de intervenţie 
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în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri şi/sau pentru lucrări de renovare majoră, 

precum şi studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere 

a energiei, în cazurile prevăzute de legislaţia privind performanţa energetică a clădirilor şi în 

măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabileşte că acest lucru este posibil din punct 

de vedere tehnic, funcţional, economic şi al mediului înconjurător, solicitate prin certificatul de 

urbanism, în condiţiile legii. 

8. În situaţia în care, prin certificatul de urbanism a fost solicitată elaborarea unor studii 

suplimentare, sintezele acestora se anexează documentaţiei, inclusiv avizele/aprobările obţinute 

pentru acestea. 

 

Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare, elaborată în temeiul şi cu 

respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate, potrivit legii, are aceeaşi 

structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire şi este considerată completă dacă, pe lângă 

cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare, cuprinde aceleaşi documente menţionate la 

autorizarea de construire şi certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului. 

 

Documentaţia tehnică - DT este documentaţia tehnico-economică distinctă care stă la baza 

emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare şi prin care se stabilesc principalele coordonate privind 

încadrarea în indicii urbanistici aprobaţi, amplasarea construcţiilor şi relaţiile acestora cu vecinătăţile, 

schemele şi fluxurile funcţionale, compoziţia spaţială, structura de rezistenţă, expresia de arhitectură, 

dotarea şi echiparea construcţiilor, inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a acestora la 

infrastructura edilitară urbane necesare, după caz. 

 

În funcţie de scopul solicitării, documentaţia tehnică - D.T. poate fi:  

1. documentaţie tehnică - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construire, inclusiv pentru lucrările aferente organizării executării 

lucrărilor; 

2. documentaţie tehnică - D.T. (D.T.A.D.+D.T.O.E.) pentru autorizarea executării 

lucrărilor de desfiinţare a lucrărilor/construcţiilor, inclusiv pentru autorizarea lucrărilor 

aferente organizării executării lucrărilor.  
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8.2.3. Circuitul documentelor 

1. Documentaţia se depune la registratură de către solicitant - orice persoană fizică sau 

juridică interesată - însoţită de documentele aferente. Se verifică documentaţia primită în 

ceea ce priveşte corectitudinea / conţinutul; 

2. Documentaţia se înregistrează şi se directionează către persoanele responsabile; 

3. Responsabilul cu urbanismul : 

 verifică corectitudinea completarii cererii pentru AC / AD; 

 verifică achitarea taxei de  AC / AD (chitanţă - de la Impozite şi Taxe sau ordin de 

plata - de la solicitant); 

 verifică documentaţia specifică pentru autorizare, respectiv avizele stabilite prin 

certificatul de urbanism 

- avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean; 

- avizele / acordurilor furnizorilor/administratorilor de utilităţi (alimentare cu apă, 

canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicaţii, salubritate, transport 

urban - inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a acestora la 

infrastructura edilitară, după caz),  

- avizele/acordurile autorităţilor centrale ori ale serviciilor deconcentrate ale 

acestora, după caz, potrivit cerinţelor stabilite şi înscrise în certificatul de 

urbanism - asigurarea şi racordarea/branşarea la infrastructura edilitară, în 

condiţiile impuse de caracteristicile şi amplasamentul reţelelor de 

distribuţie/transport energetic din zona de amplasament; racordarea la reţeaua 

căilor de comunicaţii; securitatea la incendiu, protecţia civilă şi protecţia sănătăţii 

populaţiei; cerinţele specifice unor zone cu restricţii stabilite prin reglementări 

speciale.  

- în vederea satisfacerii cerinţelor legislaţiei pentru protecţia mediului, prin 

procedura de autorizare se prevede obţinerea următoarelor acte ale autorităţii 

competente pentru protecţia mediului :  punctul de vedere al autorităţii 

competente pentru protecţia mediului - pentru investiţiile care nu se supun 

procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluării adecvate / actul 

administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului - pentru 
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investiţiile care se supun evaluării impactului asupra mediului şi/sau evaluării 

adecvate; 

- Acordul vecinilor, dacă este cazul;  

- Documentaţiile tehnice - D.T. (D.T.A.C./D.T.A.D.), precum şi proiectele tehnice 

- P.Th. care dezvoltă documentaţiile tehnice - D.T. să fie elaborate de colective 

tehnice de specialitate / autorizate; 

 emite AC / AD î n cazul existenţei tuturor documentelor, completate / întocmite 

conform prevederilor legale; 

 arhiveaza documentaţia care a stat la baza eliberării AC / AD; 

4. Eliberarea AC / AD. 

 

 

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. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare structurile de specialitate ale organelor 

emitente au următoarele atribuţii specifice:  

a. verificarea conţinutului documentelor (documentaţiei) depuse, sub aspectul prezentării 

tuturor actelor necesare autorizării; 

b. verificarea modului în care au fost preluate în cadrul documentaţiei tehnice - D.T. condiţiile 

din avizele şi acordurile obţinute în prealabil de solicitant, inclusiv cele cuprinse în punctul 

de vedere/actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului; 
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c. verificarea conţinutului documentelor (documentaţiei) depuse, sub aspectul încadrării 

soluţiilor propuse în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate şi ale certificatului 

de urbanism; 

d. redactarea şi prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/desfiinţare; 

e. emiterea de către structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene a avizelor solicitate 

de primarii unităţilor administrativ-teritoriale în situaţia inexistenţei structurilor de 

specialitate la nivelul primăriilor respective; 

f. asigurarea transmiterii către primari, spre ştiinţă, a actelor emise, în situaţia în care emitentul 

este Presedintele consiliului judeţean, precum şi autorităţile administraţiei publice centrale 

competente potrivit legii 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate fi orice persoană fizică sau juridică titular 

al unui drept real asupra imobilului -teren şi/sau construcţii -, identificat prin număr cadastral, în cazul 

în care legea nu dispune altfel, care atestă dreptul acestuia de a executa lucrări de construcţii. Solicitarea 

emiterii unei autorizaţii de construire/desfiinţare se poate face fie direct de către deţinătorul/deţinătorii 

titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui împuternicit, desemnat în condiţiile 

legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice altă persoană fizică, ori o persoană juridică autorizată 

care are în obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrărilor de construcţii. 

 

În vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare solicitantul trebuie să se adreseze 

autorităţii administraţiei publice locale emitentă a certificatului de urbanism, care are obligaţia de a 

comunica solicitantului cuantumul taxei de emitere a autorizaţiei, calculată potrivit prevederilor Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a normelor de aplicare a 

acesteia, precum şi al altor taxe legale, după caz. După achitarea taxei/taxelor prevăzute solicitantul va 

depune documentaţia cuprinzând toate documentele specifice, însoţită de copia documentului de plată 

a taxei/taxelor. 

 

Documentaţia prezentată în condiţiile prevederilor alin. (2) se preia şi se înregistrează la ghişeul 

autorităţii administraţiei publice competente să emită autorizaţia de construire. 
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Structurile de specialitate organizate în cadrul primăriilor sau persoana cu responsabilitate în 

domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii 

competente, să emită autorizaţii de construire, au obligaţia de a verifica dacă documentaţia este 

completă, constatând dacă: 

a) cererea este adresată autorităţii administraţiei publice locale competentă, să emită 

autorizaţia; 

b) formularul cererii şi anexa sunt completate corespunzător; 

c) certificatul de urbanism este în valabilitate, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul 

cererii pentru autorizare; 

d) există dovada titlului solicitantului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, precum şi, 

după caz, a extrasului de plan cadastral şi a extrasului de carte funciară de informare, 

actualizate la zi, dacă legea nu dispune altfel; 

e) documentaţia tehnică - D.T. este completă şi conformă cu prevederile anexei nr. 1 la Lege 

şi ale prezentelor norme metodologice; 

f) există avizele şi acordurile favorabile şi, după caz, studiile cerute prin certificatul de 

urbanism; 

g) există referatele de verificare a proiectului şi, după caz, nota tehnică justificativă/raportul de 

expertiză tehnică, raportul de audit energetic, raportul de expertiză a sistemelor tehnice, 

certificatul de performanţă energetică a clădirii, precum şi studiul privind posibilitatea 

montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei acolo unde este cazul;  

h) se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare; 

i) este aplicată pe piesele scrise şi desenate parafa emisă de Ordinul Arhitecţilor din România, 

care confirmă dreptul arhitectului/conductorului arhitect, după caz, de a proiecta şi semna 

documentaţiile. 

 

Examinarea tehnică a documentaţiei depuse are ca obiect documentaţia tehnică - D.T. pentru 

autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.+ D.T.O.E.) sau de desfiinţare (D.T.A.D.+ 

D.T.O.E.), după caz, inclusiv datele înscrise în anexa la cerere, şi constă în examinarea modului în care 

sunt respectate : 

a) datele şi condiţiile cerute prin certificatul de urbanism; 

b) reglementările cu privire la întocmirea şi conţinutul proiectului supus autorizării; 
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c) competenţele proiectanţilor pentru semnarea documentaţiilor; 

d) verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi, în vederea asigurării 

cerinţelor de calitate a proiectului; 

e) introducerea condiţiilor din avizele, acordurile, punctul de vedere al autorităţii competente 

pentru protecţia mediului, obţinute, precum şi din studiile cerute prin certificatul de 

urbanism; 

 

În situaţia în care documentaţia prezentată este conformă se promovează documentaţia în 

vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare, 

În situaţia în care, în urma analizei documentaţiei depuse, se constată faptul că documentaţia 

tehnică - D.T. este incompletă sau necesită clarificări tehnice, acest lucru se notifică în scris 

solicitantului, în termen de 5 zile calendaristice de la data înregistrării, cu menţionarea elementelor 

necesare în vederea completării acesteia. Începând cu data notificării, termenul legal de 30 de zile 

calendaristice pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare se decalează cu numărul de zile 

necesar solicitantului pentru a elabora, a depune şi înregistra modificările/completările aduse 

documentaţiei tehnice iniţiale ca urmare a notificării. 

 

Autorizaţia de construire/desfiinţare se redactează de către structura de specialitate din cadrul 

administraţiei publice sau de către persoana cu responsabilitate în domeniile urbanismului, amenajării 

teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, în conformitate cu documentaţia prezentată. 

Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul poate impune anumite condiţii pentru perioada 

executării lucrărilor autorizate ( condiţiile de utilizare a domeniului public, măsurile de protejare a 

proprietăţilor particulare învecinate, măsurile de protecţie sanitară şi socială în situaţia cazării unor 

muncitori sezonieri, măsurile de securitate la incendiu, etc) 

 

Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se stabileşte şi înscrie în formularul tipizat. 

Se va avea în vedere intervalul de timp, de cel mult 12 luni de la data emiterii, în interiorul căruia 

solicitantul este obligat să înceapă lucrările autorizate, precum şi durata de execuţie a lucrărilor. În cazul 

în care lucrările de construcţii nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite 

prin autorizaţia de construire/desfiinţare solicitantul, poate solicita autorităţii emitente prelungirea 
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valabilităţii autorizaţiei (având în vedere interesul public, complexitatea lucrărilor autorizate, stadiul 

executării lucrărilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevăzute în autorizaţie). 

 

Emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare se face în cel mult 30 de zile calendaristice de 

la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. De asemenea 

termenul de emitere este de maxim 15 zile calendaristice pentru lucrările la construcţiile reprezentând 

anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole;, respectiv în regim de urgenţă, pentru lucrările de 

consolidare la clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică ori prin notă tehnică justificativă în 

clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public 

 

  NU SE EMIT AUTORIZAŢII PROVIZORII. În situaţia emiterii autorizaţiei de construire 

pentru construcţiile cu caracter provizoriu este obligatorie specificarea termenului pentru care se acordă 

provizoratul, precum şi consecinţele şi măsurile care decurg din depăşirea acestui termen. 

Se pot executa fără emiterea unei autorizaţii / autorizaţii suplimentare ori prelungirea valabilităţii 

autorizaţiei existente, următoarele : 

- Lucrările de construcţii necesare pentru remedierea deficienţelor constatate ca urmare a 

efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor, cu condiţia încadrării în prevederile 

autorizaţiei emise pentru executarea lucrărilor de construcţii. 

- Lucrările de desfiinţare a unor construcţii/lucrări executate fără autorizaţie sau cu 

încălcarea prevederilor acesteia, dispuse de organele de control abilitate sau de instanţă, 

se pot executa fără a fi necesară emiterea unei autorizaţii de desfiinţare. 

- pentru amplasarea pe sol a obiectelor de mobilier urban destinate difuzării şi 

comercializării piesei, cărţilor, florilor şi altele asemenea - tonete, pupitre acoperite sau 

închise (chioşcuri) cu suprafaţa construită de maximum 5,00 m2. 

- reparaţii la instalaţiile interioare ale clădirilor, inclusiv intervenţiile constând în 

înlocuirea şi/sau reamplasarea consumatorilor, cu condiţia să nu se afecteze structura de 

rezistenţă a construcţiilor; 

- montarea/instalarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a 

consumatorilor de utilităţi; 

- montarea/instalarea - sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere 

cu cazane omologate de ISCIR cu obligaţia ca prin soluţia tehnică adoptată pentru 
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instalarea acestora să fie respectate condiţiile prevăzute de normativele de specialitate. 

Instalarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere se poate 

face numai pe baza unor proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi, 

verificate/expertizate în condiţiile legii, care trebuie avizate de societatea furnizoare. 

Execuţia lucrărilor specificate se va face numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de 

normativele de proiectare şi execuţie în vigoare şi se vor realiza exclusiv de persoane 

autorizate. 

 

Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare se face de către autoritatea administraţiei 

publice judeţene/locale, după caz, potrivit competenţelor. Alături de autoritatea administraţiei publice 

emitente, autorizaţia de construire/desfiinţare se mai semnează de secretarul general ori de secretar, 

precum şi de arhitectul - şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului 

şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, acolo unde nu este 

instituită funcţia de arhitect - şef. Responsabilitatea emiterii actului revine tuturor semnatarilor acestuia, 

potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Autorizaţiile de 

construire/desfiinţare se poate semna de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciţi în acest 

scop, potrivit prevederilor legale. 

 

Emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a institui un registru de evidenţă 

a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul 

autorizaţiei având corespondent în numărul de înregistrare a cererii. În registrul se înscriu datele privind: 

adresa imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară, numele şi prenumele solicitantului, 

codul numeric personal şi adresa, titlul de proprietate asupra imobilului, lucrările autorizate, valoarea 

lucrărilor autorizate, durata de execuţie şi termenul de valabilitate a autorizaţiei. 

 

Autorizaţia de construire/desfiinţare se eliberează solicitantului, direct sau prin poştă (cu 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire) în termen de maximum 30 zile calendaristice de la 

data depunerii documentaţiei complete. În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă 

de primar în baza avizului structurilor de specialitate ale consiliului judeţean, o copie a acesteia va fi 

transmisă spre ştiinţă consiliului judeţean. 
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Autorităţile administraţiei publice locale, prin organele proprii cu atribuţii de control, potrivit 

legii, au obligaţia de a organiza şi de a efectua permanent acţiuni de control vizând disciplina în 

construcţii privind execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza unor autorizaţii de 

construire/desfiinţare, precum în amenajare pe raza unităţii administrativ-teritoriale, privind:  

a) emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare: 

b) executarea lucrărilor de construcţii numai pe bază de autorizaţii valabile; 

c) executarea lucrărilor de construcţii cu respectarea prevederilor autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare şi a proiectelor tehnice.  
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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 

Anexa F 8 Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare 

Anexa F 9 

Solicitare privind emiterea avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului 

judetean asupra proiectului (propunerii) de "Autorizaţie de 

construire/desfiinţare"; 

Anexa F 10 Avizul arhitectului sef al consiliului judetean privind emiterea AC / AD 

Anexa F 11 Autorizaţie de construire/desfiinţare 

Anexa F 12 Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare 

Anexa F 13 
Comunicare către administraţia publică locală privind începerea execuţiei 

lucrărilor 

Anexa F 14 
Comunicare către inspectoratul teritorial în construcţii privind începerea execuţiei 

lucrărilor 

Anexa F 15 
Comunicare către administraţia publică locală privind încheierea execuţiei 

lucrărilor 

Anexa F 16 
Comunicare către inspectoratul teritorial în construcţii privind încheierea 

execuţiei lucrărilor 
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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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