PROCEDURA ELIBERĂRII
CERTIFICATULUI DE URBANISM
Solicitant

Completează si depune o cerere tip care va cuprinde
elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită
certificatul de urbanism, cât si elementele care definesc
scopul solicitării

Primărie Avrig
Analiză cerere

Se restituie in 5 zile, dacă:
- nu este adresată corect;
- nu e completată corect;
- nu a plătit taxa;
- nu se poate identifica terenul.

Se retine pentru eliberarea
certificatului de urbanism

Eliberarea certificatului de urbanismin termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrării cererii,
mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia, cu următorul continut:
- Regimul juridic al imobilelor:
- situare in intravilan sau extravilan;
- dreptul de proprietate asupra imobilului si serviciile care grevează asupra acestuia;
- extras din documentatiile de urbanismsi de amenajare a teritoriului sau din regulamentul aprobat
care instituie un regim special asupra imobilului (zone protejate, interdictii temporare sau definitive
de construire, zone declarate de interes public s.a.)
- Regimul economic al imobilelor:
- folosinta actuală;
- destinatia stabilită prin documentatiile de urbanismsi amenajarea teritoriului, aprobate;
- reglementări fiscale specifice localitătii sau zonei respective
- Regimul tehnic al imobilelor:
- procentul de ocupare a terenului (P.O.T.);
- coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.);
- dimensiunilesi suprafeteleminime sau maxime ale parcelelor;
- echipare cu utilităti;
- circulatia pietonilor si autovehiculelor, accesele si parcajele necesare;
- alinierea terenurilor si a constructiilor fată de străzile adiacente terenului si distantele constructiilor
fată de proprietătile vecinilor;
- inăltimea constructiilor si caracteristicile volumetrice ale acestora;
- sistemul constructiv si principalelemateriale de constructie permise;
- infătisarea constructiei, expresivitatea arhitecturală, echilibrul compozitional, finisajele, etc. – dacă
acestea sunt prevăzute in regulamentele aprobate;
- modul de executare al constructiilor;
- lucrările conexe de interes public necesare functionării obiectivelor.
- Enuntarea avizelor si studiilor necesare la depunerea proiectului pentru autorizatia de construire
Certificatul de urbanism se semnează de către Primar, după caz, de Secretar si de Arhitectul Sef sau de
către persoana cu responsabilitate in domeniul amenajării teritoriului si urbanismului din aparatul
propriu al administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor,
potrivit atributiilor stabilite conformlegii.

Se face publică lista
Certificatelor de Urbanism
emise

Înscrierea în registrul
Certificatelor de Urbanism

