
 

 
              ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA 
                 CERTIFICATULUI DE URBANISM 

pentru lucrări de construcții realizate fără Autorizație de construire 
sau cu nerespectarea Autorizației de construire,  

pentru care nu s-a împlinit termenul de prescripție 
 

 

1. Cerere tip – pe care se va completa nr. telefon de contact/adresă de e-mail - descărcare 
formular cerere emitere C.U. 

2. Copie C.I. / C.U.I. (și împuternicire reprezentant, dacă e cazul) ; 
3. Acte de proprietate înscrise în C.F. ; 
4. Extras de Carte Funciară pentru informare actualizat (nu mai vechi de 30 zile) de la 

O.C.P.I. – Bd-ul. Expoziției nr. 1A ; 
5. Planuri cadastrale de încadrare în zonă actualizate – sc. 1/500, 1/2000 (câte 2 exemplare) de 

la O.C.P.I. – Bd-ul. Expoziției nr. 1A ; 
6. Autorizație de construire inițială / Proces Verbal de Constatare și Sancționare a 

Contravențiilor, după caz, dacă există; 
7. Notă de constatare emisă de către Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 – Serviciul 

Disciplina în Construcții, din care să reiasă anul efectuării respectivelor construcții și 
totodată, stadiul fizic al lucrărilor executate la data solicitării; 

8. Documentație cadastrală întocmită de persoană autorizată A.N.C.P.I. privitor la lucrările 
executate (ridicare topografică care să evidențieze amplasamentul construcției în cauză, 
dimensiuni, suprafețele construită, desfășurată și utilă, precum și retragerile acesteia față 
de limitele de proprietate ale terenului); 

9. Plan de situație (care să evidențieze amplasamentul construcției în cauză, dimensiunile, 
suprafețele construită, desfășurată și utilă, indicatorii urbanistici P.O.T. și C.U.T.,  
retragerile construcției față de limitele de proprietate ale terenului și regimul maxim de 
înălțime) și memoriu tehnic de arhitectură, întocmite de arhitect cu drept de semnătură, în 
concordanță cu documentația cadastrală; 

10. Fotografii color ale construcției în cauză ; 
11. Dovada achitării taxei pentru eliberarea C.U., achitată la CEC BANK Sector 5, în contul 

Primăriei Sectorului 5. Taxa se calculează în funcție de suprafața terenului  pentru care se 
face solicitarea : 

 

                  până la 150mp = 5,00 lei                 501mp   750mp =   10,00 lei 

                151mp  250mp = 6,00 lei                 751mp 1000mp =   13,00 lei 

     251mp  500mp = 8,00 lei                      peste 1000mp =   16,00 lei + 0,01 lei/mp pt.              
                                                                                            fiecare mp care depășește 1000 mp. 
 
 
 
Actele solicitate se vor depune într-un dosar de plastic cu șină, în ordinea prezentată mai sus. 

 

 
 


