
C ă t r e, 
 

PRIMĂRIA COMUNEI BACIU 

SERVICIUL  URBANISM  

 

 
 Subsemnatul(a) _____________________________________________________ 
CNP/CUI   ______________________________________________________________ 

domiciliat(ă) în judeţul ______________ localitatea _____________________________ 

str. _____________________ nr. _____ bl. _____ ap. ____ telefon ________________ ,  

vă rog să promovaţi în vederea aprobării prin hotărâre a Consiliului local documentaţia: 

PUZ/PUD______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

str. / zona ________________________________  nr.  ________ 

 

Anexez prezentei: 

1. Pentru P.U.Z. (elaborat conform Metodologiei de elaborare şi conţinutul cadru – Indicativ  
   GM 010 – 2000, emis de M.L.P.A.T.) 

 

 Documentul de planificare a consultării publicului, semnat de proiectant şi investitor şi 
ştampilat de proiectant (şi investitor când este pers.juridică) – un exemplar original; 

 Anunţ în ziar privind intenţia elaborării planului urbanistic de zonă; 

 Dovada achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnatură pentru specialiştii care 
au elaborat documentaţia (cf. L 190/2013). 

 Avizul Arhitectului Șef  – copie; 

 Avizul de oportunitate; 

 Certificat de urbanism, în valabilitate; 

 Extrase CF actuale pentru imobilele care sunt cuprinse în P.U.Z; 

 Documentaţia topo cu inventar de coordonate, recepţionată de Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, inclusiv Procesul verbal de recepţie pentru PUZ; 

 Acordul proprietarilor a căror imobile sunt cuprinse în P.U.Z, exprimat în formă 
autentică, (în original + copie); 

 Avizele organismelor teritoriale interesate; 

 Studii de fundamentare; Plan de acțiune 
 Memoriu de prezentare; 

 Regulamentul local de urbanism; 

 

Piese desenate 

 Planşa 0 – Încadrarea în teritoriu; 

 Planşa 1 – Situaţia existentă; 

 Planşa 2 – Reglementări urbanistice – zonificare; 

 Planşa 3 – Reglementări - echipare edilitară; 
 Planşa 4 – Proprietatea asupra terenurilor; 

 Planşe ajutătoare (sinteze ale unor studii de fundamentare, desfăşurare reglementări 
edilitare, mobilare urbanistică etc.). 

 

2. Pentru P.U.D. (elaborat conform Metodologiei de elaborare şi conţinutul 



     cadrul – Indicativ GM 009 – 2000, emis de M.L.P.A.T.) 

 

 Documentul de planificare a consultării publicului, semnat de proiectant şi investitor şi 
ştampilat de proiectant (şi investitor când este pers.juridică) – un exemplar original; 

 Anunţ în ziar privind intenţia elaborării planului urbanistic de detaliu; 

 Dovada achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnatură pentru specialiştii care 
au elaborat documentaţia (cf. L 190/2013). 

 Avizul CAvizul Arhitectului Șef  – copie; 

 Certificat de urbanism, în valabilitate; 
 Extrase CF actuale pentru imobilele care sunt cuprinse în P.U.D; 

 Documentaţia topo cu inventar de coordonate, recepţionată de Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, inclusiv Procesul verbal de recepţie pentru PUD; 

 Acordul proprietarilor a căror imobile sunt cuprinse în P.U.D, exprimat în formă 
autentică, (în original + copie), dacă este cazul; 

 Avizele organismelor teritoriale interesate; 

 Memoriu de prezentare; 

 

Piese desenate 

 Planşa 0 – Încadrarea în zonă; 

 Planşa 1 – Situaţia existentă; 

 Planşa 2 – Reglementări urbanistice; 
 Planşa 3 – Reglementări edilitare; 

 Planşa 4 – Obiective de utilitate publică; 
 Planşa 5 – Posibilităţi de mobilare urbanistică(ilustrare urbanistică a soluției). 

 

 

 

 

  

    Semnătura _______________ 
 

Data ________________       

                                                                                                        L.S. 

 

 

 

 

Proiectant: ___________________________ 
telefon: _____________________________ 
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