
 

OPIS DOCUMENTE DEPUSE PENTRU EMITERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE 

Nr. 

crt. 

Document  

1.  Cerere tip și anexa, completate la toate rubricile, semnate si ștampilate, după caz  

2.  Certificatul de urbanism în termen de valabilitate -copie  

3.  Dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie conformă cu originalul  

4.  Extrasul de plan cadastral actualizat la zi  

5.  Extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi pentru teren în  exclusivitate  

6.  Extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi pentru teren în  indiviziune  

7.  Avize si acorduri privind utilitati urbane solicitate prin certificatul de urbanism punct d.1.  in copie 

                                                                                                                 alimentare apa  canal        

 

                                                                                                             alimentare cu energie electrică  

                                                                                                                                  gaze naturale  

                                                                                                                                  telefonizare  

8.  Avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism punct d.2. - in copie  securitatea la incendiu  

                                                                                                                          protecţia civilă                

                                                                                                                          sănătatea populaţiei  

9.  Alte avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism punct d.3.(prin enumerare)  

10.  Studii de specialitate solicitate prin certificatul de urbanism punct d.4. 

-expertiza tehnica -daca este cazul -exemplar 2 in original 

 

-PUD/PUZ aprobat prin HCL  -daca este cazul – in copie color  (memoriu, plansa reglementari urbanistice)  

11.  Punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului-daca este cazul  

12.  Dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din România  

13.  Documente de plată ale următoarelor taxe (copie):                              Taxa autorizatie de construire                                                                                                                             

                                                                                                              Taxa timbru arhitectura                

                                                                                                              Taxa salubritate  

14.  D.T.A.C. (D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii ) 2 exemplare   in original:  

-Lista şi semnăturile proiectanţilor  

-Memoriu arhitectura  

-Memoriu rezistenta   

-Memoriu amenajări exterioare şi sistematizare verticală  

-Memoriu instalatii electrice  

-Memoriu instalatii termice  

-Memoriu instalatii sanitare  

-Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare  

-Studiu geotehnic si Referat de verificare pentru cerinta  Af  

-Referatele de verificare a documentaţiei tehnice - D.T., în conformitate cu legislaţia în vigoare privind 

calitatea în construcţii 

 

-Proces verbal de receptie si ridicare topografica vizata de catre OCPI -copie  

- Planuri generale: 

a) Plan de încadrare în teritoriu 

b) Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei -plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în 

sistemul de Proiecţie Stereografic 1970, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial 

a) 

b) 

 

-Piese desenate arhitectura   

-Piese desenate rezistenta  

-Piese desenate instalatii  

15.  D.T.O.E. (D.T. de organizare a execuţiei lucrărilor) 2 exemplare  in original:  

- Lista şi semnăturile proiectanţilor 

-Memoriu     

-Plan general  

16.  D.T.A.C. + D.T.O.E. (cu acelasi continut enumerat la pct.12 si 13), expertiza tehnica -  exemplar 2 in 

original + avizele/acordurile in original. Documentaţia tehnică D.T. – vizată spre neschimbare – împreună 

cu toate avizele şi acordurile (in original) se vor returna beneficiarului la eliberarea autorizatiei de 

construire. 

 

În calitate de solicitant declar pe propria raspundere că documentele depuse sunt in totala concordanță cu cerințele si orice nepotrivire între documentele depuse si 

situația reala duce la necesitatea completării/modificării documentației.  Nume si prenume (in clar), semnatura _____________________________________ 

                    Data __________________________ 

 

 


