
II.1. CERTIFICATUL DE URBANISM PENTRU LUCRĂRILE AFLATE IN 
COMPETENTA PRIMARIEI ORASULUI VALENII DE MUNTE 

 

CONłINUTUL DOSARULUI : 
 

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoană fizică sau juridică 

interesată - trebuie să depună la emitent o documentaŃie cuprinzând: 

a) cererea-tip (www.valeniidemunte.com.ro sectiunea formulare online 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, în cazul în care legea nu dispune altfel; 

3. elementele care definesc scopul solicitării; 

b) planuri cadastrale/topografice, cu evidenŃierea imobilelor în cauză, astfel: 
 

1. pentru imobilele neînscrise în evidenŃele 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 evidenŃele de cadastru şi publicitate imobiliară: 
 

- extras din planul cadastral de pe ortofotoplan 

- extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul 

de cadastru şi publicitate imobiliară. 
 

NOTĂ: Având în vedere că OCPI Prahova nu delimitează imobile în acest moment la 

furnizarea copiilor după documente cadastrale, decât dacă acestea sunt deja intabulate, la 

solicitarea certificatului de urbanism se vor prezenta: 

- planul de situaŃie pe ridicare topografică pentru toate lucrările propuse, întocmit de 
topograf atestat ANCPI pentru obŃinerea vizei OCPI Ph., cu puncte de inflexiune şi cote pe 
contur, curbe de nivel, tabele de coordonate cu calcul de suprafeŃe (şi lungimi -după caz), 
indicare tarlale, parcele inclusiv pentru vecinătăŃi, construcŃii, reŃele, drumuri existente, etc. 

- planul de încadrare în zonă, cu marcarea amplasamentului. 

c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, calculată în funcŃie 
de suprafaŃa terenului (în copie). 

Pentru edificarea emitentului asupra solicitării, se mai pot prezenta în completare 

următoarele acte: 

- actul de proprietate asupra imobilului (titlu de proprietate, contract vânzare-cumpărare, 

donaŃie, concesionare, certificat de moştenitor, adeverinŃă registru agricol - parte scrisă şi 

desenată), şi după caz, acte de închiriere 

- memoriu tehnic justificativ (date despre amplasament, construcŃiile existente şi proiectate, 

sistemul constructiv, funcŃionalitatea şi capacitatea obiectivelor, modul de soluŃionare a utilităŃilor, 

suprafeŃe construite, regimul de înălŃime, etc.) 
- plan încadrare în zonă extras din PUG - ul localităŃii , cu marcarea amplasamentului 
- plan de situaŃie privind amplasarea obiectivelor propuse a se construi sau desfiinŃa 
- releveul construcŃiei existente cu propunerile de intervenŃii (modificare, transformare, 

schimbare destinaŃie, amenajare, supraetajare, etc.) 

- autorizaŃia de construire pentru clădirile existente pe teren la care se propun intervenŃii sau 

lucrări de desfiinŃare (copie) 



- autorizaŃia de desfiinŃare pentru clădirile existente în cazul în care se propun lucrări noi de 

construire pe aceleaşi amplasamente (copie) 


