
A. DOCUMENTAŢIA PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM
1. cererea-tip*  (formularul-model  F.1  “CERERE  pentru  emiterea  certificatului  de  urbanism”),  în  conformitate  cu

precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:
◦ elementele de identificare a solicitantului; - copie dupa CI – titular, solicitant, imputernicire – dupa caz
◦ elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv

localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;   - Extras CF si
Titlu asupra Imobilului - proprietar 

◦ elementele care definesc scopul solicitării; Memoriu, Se defineste scopul cu detalii relevante exacte
2. planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:  

◦ pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la
una dintre 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;  

◦ 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.  

3. Certificat fiscal de la taxe si impozite din care sa reiasa ca proprietarul si imobilul pentru care se solicita CU nu este
inregistrat cu creante.

4. Documente de plata a taxelor pentru:
◦ Avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean – dupa caz
◦ Eliberare certificat de urbanism stabilit dupa confirmarea cererii 

*Cererea-tip pentru eliberarea certificatului de urbanism (“Formularul-model F.1 – CERERE pentru emiterea certificatului de
urbanism”) se procură de la emitent şi se completează cu datele solicitate.  

B. PRELUNGIREA TERMENULUI DE VALABILITATE A CERTIFICATULUI DE URBANISM
1. Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de către emitent, la cererea

titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni,
după care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.  

2.
Pentru  prelungirea  valabilităţii  certificatului  de  urbanism  se  completează  şi  se  depune  la  emitent  o  cerere-tip
(potrivit “Formularului – model F.7 – CERERE pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism”) însoţită de
certificatul de urbanism emis, în original.  Odată cu depunerea cererii  de prelungire a valabilităţii  certificatului  de
urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acesteia.

C. ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM
1. Certificatul  de  urbanism  se  emite  şi  se  semnează  de  aceeaşi  autoritate  abilitată  să  emită  autorizaţia  de

construire/desfiinţare, respectiv de către preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de
arhitectul-şef  sau  de  către  persoana  cu  responsabilitate  în  domeniul  amenajării  teritoriului  şi  urbanismului  din
aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-şef.

2. Responsabilitatea  emiterii  certificatului  de  urbanism  revine  tuturor  semnatarilor  acestuia,  potrivit  atribuţiilor
stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului.

3. Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului direct sau prin poştă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de
primire), în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, indiferent de scopul pentru
care a fost solicitat.

4. În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de preşedintele consiliului judeţean sau de primarul general al
municipiului  Bucureşti,  o copie a  acestuia va fi  transmisă spre ştiinţă  primăriei  în  a  cărei  rază teritorială  se află
imobilul ce face obiectul certificatului de urbanism.

5. În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primar, în baza avizului structurii de specialitate a consiliului
judeţean, o copie a acestuia va fi transmisă spre ştiinţă consiliului judeţean. În situaţia în care

6. certificatul de urbanism este emis de primarul de sector al municipiului Bucureşti, o copie a acestuia va fi transmisă
spre ştiinţă Primăriei Municipiului Bucureşti.

7. Certificatul de urbanism se semnează de către preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar
şi de arhitectul-şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din
aparatul  propriu  al  autorităţii  administraţiei  publice  emitente,  responsabilitatea  emiterii  acestuia  revenind
semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.

8. Certificatul de urbanism se întocmeşte în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z.,
P.U.D.), iar pentru investiţiile care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale se poate întocmi şi pe baza
planurilor de amenajare a teritoriului (P.A.T.N., P.A.T.Z., P.A.T.J.), aprobate potrivit legii şi, în lipsă, în conformitate cu
regulile-cadru stabilite prin Regulamentul General de Urbanism (R.G.U.).

ATENŢIE! 
Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi 

nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.


