
Către,   Primarul orașului Breaza 
 

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, cu  domiciliul / 

sediul(2)înjudeţul_________________, municipiul /oraşul / comuna_____________________, 
satul____________________ 
sectorul ______cod poştal_________,  strada _____________________, nr. _____, bl. ___, sc. ___, et. ___; ap. ____,  
telefon  / fax _______________________________ e-mail _______________________________________________ 

încalitate de / reprezentant al ________________________________ CUI ____________________________ 
 înconformitate cu prevederileLegii nr. 50/1991,  privindautorizareaexecutăriilucrărilor de construcţii, republicată 
cu modificărileşicompletărileulterioare, solicit emitereaCERTIFICATULUI DE URBANISM ÎN SCOPUL ** 
) :______________________________________________________________________________________________ 
 

 
[ ] 1. Elaborareadocumentaţieipentruautorizareaexecutăriilucrărilor 
deconstrucţii, înconformitate cu prevederile art. 3. (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 destinaţiesau  de reparare 
a construcţiilor de oricefel, precumşi a instalaţiiloraferente 
acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 12 din 
Legea nr. 50/1991 
[ ] b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare,                                          
consolidare, protejare, restaurare, conservare , precumşiorice 
altelucrări, indiferent de valoarealor, care urmeazăsă fie efectuate 
la construcţiireprezentândmonumenteistorice, stabilitepotrivitlegii;                           
[ ] c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare 
modernizareşireabilitareprivindcăile de comunicaţie de oricefel 
drumurileforestiere, lucrările de artă, reţeleleşidotăriletehnico-                                   
edilitare, lucrărilehidrotehnice, amenajările de alibi, lucrările de                                     
îmbunătăţirifunciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, 
lucrărilepentrunoicapacităţi de  producere, transport, distribuţie 
a energieielectriceşi/sautermice, precumşi de reabilitareşi 
şiretehnologizarecelorexistente; 
[ ] d) împrejmuirişimobilier urban, amenajări de spaţiiverzi, parcuri,           
pieţeşialtelucrări de amenajare a spaţiilorpublice;                                                                                                                                                                                                       
 
 

[ ] e) lucrări de forajeşiexcavărinecesarepentruefectuarea 
studiilorgeotehniceşi a prospecţiunilorgeologice, proiectareaşi 
[ ] e) lucrări de forajeşiexcavărinecesarepentruefectuarea 
studiilorgeotehniceşi a prospecţiunilorgeologice, proiectareaşi 
şideschidereaexploatărilor de cari ere şibalastiere, a sondelor de 
gaze şi petrol, precumşi a altorexploatări de suprafaţasau 
subterane; 
[ ] f) lucrări, amenajărişiconstrucţii cu caracterprovizoriunecesare 
învedereaorganizăriiexecutăriilucrărilor, încondiiţiileprevăzute 
la art. 7 alin. (1^1) din Legea nr. 50/1991 
[ ] g) organizarea de tabere de corturi, căsuţesaurulote; 
[ ] h) lucrări de construcţii cucaracterprovizoriu, chioşcuri,tonete 
cabine, spaţii de expune situate pecăileşispaţiilepublice, corpuri 
şipanouri de afişaj, firmeşireclame, precumşianexelegospodăreşti 
ale exploataţiiloragricole situate înextravilan; 
[ ] i) cimitire - noişiextinderi 
[ ] 2. Operaţiuninotarialeprivindcirculaţiaimobiliară: 
[ ] vânzări, [ ] cumpărări, [ ] concesionări 
[ ] cesionări, [ ] dezmembrări [ ] parcelări, 
[ ] comasări, [ ] partaje, [ ] succesiuni etc.  
[ ] 3. Adjudecareaprinlicitaţie a proiectăriilucrărilorpublice 
(denumire) ***) …………………………………………………………….                               
……………………………………………………………………………… 
[ ] 4. Cereriînjustiţie 
[ ] 5. Altescopuriprevăzute de lege (definire) ***) ............................. 
……………………………………………………………………………...                                                                                                                                             

 
Pentruimobilul [ ] terenşi / sau [ ] construcţii, situatînjudeţul_______________________________________ 

municipiul,oraşul, comuna _____________________________, satul________________________, sectorul________ 
codpoştal ____________, strada__________________, nr._____, nr._____, bl. ____, sc. _____, et. _____, ap. ______   
sauidentificatprin3)________________________________________________________________________________ 
 Însprijinulidentificăriiimobiluluianexez: 
             [ ] planulcadastral / topografuc actualizat la zi, sc 1: ______ precum şi extrasul de carte funciară pentru 
informare eliberate de OCPI 4); 
 Suprafaţaterenuluişisauconstrucţieipentru care solicit certificatul de urbanism este de _______________ m2. 
 
 
 
(5) 
       Semnătura 

 
Data _____________________                                                                                 ____________________                                                                                                   
 

L.S.   
 
 
 



Pag.2 
                         PRECIZĂRI 
privindcompletareaformularului 
 
 
"Cererepentruemitereacertificatului de urbanism" 
 
1) Numeleşiprenumelesolicitantului: 
- persoanăfizică; sau 
- reprezentant al firmei (persoanăjuridică), cu precizareadenumiriiacesteia, precumşi a calităţiisolicitantuluiîncadrulfirmei. 
 
2) Domiciliul/sediulfirmei : 
Pentrupersoanăfizică: 
- secompletează cu date privinddomiciliulacesteia. 
Pentrupersoanăjuridică: 
- secompletează cu date privindsediul social al firmei. 
 
3) Alteelemente de identificare : 
Însituaţiaîn care amplasamentulimobilului nu esteevidenţiatînplanurilecadastralesautopografice ale localităţii / 
teritoriuluiadministrativ (la scările 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, dupăcaz) aflateîngestiuneaoficiului de 
cadastruşipublicitateimobiliarăteritorial, pentruidentificareaimobiluluisolicitantulvaputeaprezenta, dupăcaz, informaţiiprivind: 
- localitatea, numărul cadastral şinumărul de carte funciară, încazulîn care legea nu dispunealtfel; sau 
- elemente de reper, general cunoscute ; sau 
- numărul de ordineşisuprafaţa de terenînscriseînRegistrulagricol ; sau 
- plan de situaţie extras din cadrulunorstudiişi/sauplanuriurbanistice elaborate anterior înzonă. 
 
4) Planuricadastrale/topografice, cu evidenţiereaimobilelorîncauză, astfel: 
- pentruimobileleneînscriseînevidenţele de cadastruşipublicitateimobiliară: Plan de încadrareînzonă, la una din scările 1:10.000, 
1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, dupăcaz, eliberat, la cerere, de cătreoficiul de cadastruşipublicitateimobiliară; 
- pentruimobileleînscriseînevidenţele de cadastruşipublicitateimobiliară: Extras din planul cadastral de peortofotoplanşiextrasul de 
carte funciarăpentruinformareactualizat la zi, eliberate, la cerere, de cătreoficiul de cadastruşipublicitateimobiliară. 
 
5) La rubrica "Semnătura" : 
    - sevaînscrieşiînclarnumelesolicitantului : persoanăfizicăsaureprezentant al persoaneijuridice. 
 
──────────────────────── 
 
**) Se introduce "X" încasetăşi se anuleazăce nu corespunde 
***) Se face precizarea, dupăcaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


