ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Cadrul legal:
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii şi unele
masuri pentru realizarea locuintelor, publicata în Monitorul Oficial al României nr.
163 din 07 August 1991, cu modificari si completari ulterioare.
ORDIN Nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata , publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 797 bis din 23 Noiembrie 2009, cu modificarile şi
completarile ulterioare.
(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoană fizică
sau juridică interesată - trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând (extras
din art.19 din Ordinul nr. 839 / 2009):
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;
2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea
certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte
funciară;
3. elementele care definesc scopul solicitării actului;
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.
(2) Conform Precizarilor privind completarea formularului "Cerere pentru
emiterea certificatului de urbanism", elementul principal de identificare al imobilului
este adresa poştala, completata cu planul topografic sau, dup caz, cu alte elemente de
identificare mentionate în precizarile la cerere.
(3) Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesara prezentarea
titlului asupra imobilului sau a altui act care sa ateste dreptul de proprietate, cu exceptia
prevederilor cuprinse la alin. (1) referitoare la extrasul de Carte funciara.
(4) Pentru emiterea certificatului de urbanism, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, se interzice solicitarea de catre emitent a elaborarii prealabile a unei
documentatii de urbanism pentru imobilul în cauza , precum şi a oricaror documentatii
de definire a scopului solicitarii.
(5) Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de
construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

