
*În cazul în care lista coordonatelor stereo depășeste 10 puncte va fi necesar să se suplimenteze 
documentația și cu varianta în format electronic a coordonatelor stereo 
**Nu este necesar pentru imobilele unifamiliale 
 

Cerere eliberare acord tehnic în vederea obținerii PUD, PUZ, sau PUG 

 
Subsemnatul/Subscrisa ............................................................................................. cu domiciliul/sediul în 
Loc. ................................, str. ....................................................... nr. ......., bl. ......., sc. ....., ap. ...., 
judeţul/sectorul .................., înregistrat cu CNP/CUI/CIF ......................................,  telefon 
............................., e-mail ..............................................................., vă rog a îmi aproba prezenta cerere în 
vederea eliberării PUZ/PUD/PUG, pentru adresa: …………………………………………………………………………………… 
 
Atașez la prezenta urmatoarele documente solicitate: 
 

Documente necesare și obligatorii Documente 
atașate 

O copie a documentului de proprietate sau orice alt înscris care atestă un drept real asupra 
terenului/incintei/clădirii/(drept de proprietate/drept de administrare, drept de concesiune, 
uz, uzufruct, superficie, servitute sau după caz o copie dupa hotararea judecătoreasca de 
constituire în Asociație de Proprietari) 

 

O copie a Certificatului de Urbanism (în termenul de valabilitate, lizibil) 
 

Două copii a planului cadastral obținut de la OCPI, la scară reală 1:500 (care să conțina 
ștampila anexă la certificatul de urbanism) pe care să fie poziționate terenul și construcția) 
ce fac obiectul prezentei avizări 

 

O copie a planului de încadrare în zonă, obținut de la OCPI, la scară reală 1:2000 (care să 
conțină ștampila anexă la certificatul de urbanism), pe care să fie poziționate terenul și 
construcția ce fac obiectul prezentei avizari 

 

Inventarul de coordonate în Sistem Stereografic 1970 (cu punctele de contur ale terenului și 
construcției ce fac obiectul prezentei avizari, certificat de firmă de cadastru autorizată)* 

 

O copie a documentului de identitate a solicitantului 
 

O copie a Certificatului unic de Înregistrare la Registrul Comerțului și/sau a Certificatului de 
înregistrare Fiscala (în cazul agenților economici/instituțiilor publice) 

 

Împuternicire în original (în formă autentică dacă solicitantul este persoană fizică) și copie 
C.I. împuternicit+copie C.I. beneficiar 

 

Extras de carte funciară actualizat la zi , în termen de valabilitate. 
 

Memoriu tehnic din care să reiasă modul de alimentare cu apă și deversare la canal, breviar 
de calcul, planul instalațiilor interioare** 

 

Pentru un imobil cu subsol: plan limită subsol și acces la proprietate și subsol, cu legendă 
 

 

Tarife: 

Denumirea serviciului Tarif lei cu 
TVA 

Aviz pentru locaţie cu suprafaţă de până la 500 m2 ,  178.50/buc 

Aviz pentru locaţie cu suprafaţă mai mare de 500 m2  0.43/m2 

Aviz pentru locaţie pentru suprafeţe ce depăşesc 5.835,67 m2 până la 10000 m2  2.500/buc 

Aviz pentru locaţie pentru suprafeţe ce depăşesc 10.504,19 m2  4.500/buc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*În cazul în care lista coordonatelor stereo depășeste 10 puncte va fi necesar să se suplimenteze 
documentația și cu varianta în format electronic a coordonatelor stereo 
**Nu este necesar pentru imobilele unifamiliale 
 

Avizul/consultarea va fi transmis/ă la adresa de corespondență:………………………………………………………….…. 

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Persoană de contact / Nr.telefon: 

Data          Solicitant 

 


