
DOCUMENTELE  NECESARE EMITERII CERTIFICATULUI DE URBANISM 

 Cerere-tip de emitere a Certificatului de Urbanism, completata la toate rubricile, semnata si 
stampilata,dupa caz; 

 Planuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor in cauza, astfel 
 Pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara plan de incadrare in 

zona, la una din scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, dupa caz, eliberat, la cerere de 
catre OCPI; 

 Pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara, EXTRAS DIN PLANUL 
CADASTRAL DE PE ORTOFOTOPLAN  si  EXTRASE DE CARTE FUNCIARA PENTRU 
INFORMARE - TEREN ÎN EXCLUSIVITATE ȘI TEREN ÎN INDIVIZIUNE, eliberate de catre OCPI 
(str.Domneasca nr. 244 -fosta str.Prundului), CU CEL MULT 90 DE ZILE anterior depunerii cererii  
pentru emiterea certificatului de urbanism – 1 exemplar in original. 
 

In functie de tipul
 
 certificatului de urbanism solicitat se vor prezenta si urmatoarele: 

 

TIP CERTIFICAT DE URBANISM DOCUMENTE 
NR. 

EXEMPLARE 

Construire, reconstruire, consolidare, 

modificare, extindere, reabilitare, schimbare de 

destinatie  constructii de orice fel, precum si 

instalatii aferente 

*
)
Plan de situatie propunere pentru 

parcela in studiu – in relatie cu alte 

constructii existente invecinate,  

distante de amplasare fata de hotar, 

POT, CUT, accese etc.*
)
In cazul 

intrarii in legalitate se vor prezenta si 

fotografii color ale constructiei existente 

 

2 exemplare 

Desfiintari totale, desfiintari partiale *
)
Plan de situatie cu indicare distante de 

amplasare fata de vecinatati si constructii 

existente din imediata vecinatate 

2 exemplare 

Schimbare de destinatie 

 (fara modificari constructive) 

*
)
 Plan nivel existent si propus.  Acord 

notarial vecini pentru destinatia propusa 

(unde este cazul) 

2 exemplare  

1 exemplar  

Construire pentru amplasare mijloace de 

publicitate 

*
)
Plan de situatie cu propunerea de 

amplasare.   Fotografii simulari pe 

calculator, color inainte si dupa montarea 

mijlocului publicitar 

2 exemplare  

1 exemplar  

Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara: 

alipiri, dezmembrari 

Plan de amplasament si delimitare a 

bunului imobil, vizat OCPI-situatie 

existentaPlanuri cu propunerea de 

alipire/dezmembrare intocmite de inginer 

topograf 

1 exemplar  

Bransamente si racorduri la retelele de 

utilitati/instalatii de utilizare 

Aviz tehnic de racordare  / solutie de 

acces al administratorului de retea 

Plan de situatie cu propunere solutie 

tehnica, dupa caz 

1 exemplar  

2 exemplare  

Lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă 

(avarii,accidente tehnice, calamităţi naturale) 

Raport de expertiză tehnică/notă tehnică 

justificativă privind incadrarea în clasa I 

de risc seismic şi care prezintă pericol 

public 

1 exemplar  

 


