








































































































În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA 

CERTIFICATULUI DE URBANISM 
 
  

de la data de _______________ până la data de_______________ 

 

 

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în 

condiţiile legii, un alt certificat de urbanism. 

 

 

 

 

PRIMAR, SECRETAR, 

  

  

  

  

L.S. ARHITECT ŞEF, 

  

  

  

 

 

 

Data prelungirii valabilităţii: _____________________________ 

Achitat taxa de ________________lei, conform Chitanţei nr. ___________din__________ 

Transmis solicitantului la data de ________________ direct / prin poştă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

TIMIŞOARA 

PRIMAR 

Nr. CUG2021-000395 din 

24.09.2021 

 

CERTIFICAT DE URBANISM 

Nr.          din   

În scopul: DALI+PT REPARATII CAPITALE IMOBIL-SCUTIT DE TAXA 

 

 
 Ca urmare cererii adresate de MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN DIRECTIA INCUBATOR DE 

PROIECTE cu domiciliul în judeţul Timiş municipiul Timişoara satul  -  sectorul - cod poştal:   strada B-dul 

C.D. Loga nr. 1 bl.   sc.   et.   ap.   telefon/fax 0256408348 e-mail adriana.deaconu@primariatm.ro înregistrată la 

nr. CUG2021-000395 din 24.09.2021 

pentru imobilul – teren şi/sau construcţii – situat în judeţul Timiş municipiul TIMISOARA satul  -  

sectorul  -  cod poştal   strada STEFAN CEL MARE nr. 34 bl.   sc.   et.   ap.   sau identificat prin extras CF nr. 

432961 Timisoara, nr. cadastral 50973 (CF vechi 141938); CF nr. 432961-C1, nr. cadastral 432961-C1; plan de 

situație sc. 1:500, plan de încadrare în zona sc. 1:5000, 

în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.  / , faza PUG, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Local Timişoara nr. 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018, 

 în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

SE CERTIFICĂ: 

 
1. REGIMUL JURIDIC 

1) Teren situat în intravilan. 2) Proprietar MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public - conform extras CF . 3) 

Sarcini asupra imobilelor: drept de servitute in fav. SC URSUS BREWERIES SA conform CF; 3) Imobilul, 

înscris în extrasul CF anexat, este inclus în listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de protectie 

a acestora. 

 

 2. REGIMUL ECONOMIC 

1) Folosinţa actuală: teren intravilan; categoria de folosinţă: curţi construcţii;  S(teren)=  851 mp, si constructie 

conform CF anexat.  

2) Destinaţie conform PUG: Zonă propusă de instituţii publice şi servicii, zonă de protecţie istorică. 3) Zona B. 

 

 

 

2900 07.10.2021

MUNICIPIUL 
TIMISOARA

Semnat digital de 
MUNICIPIUL 
TIMISOARA 
Data: 2021.10.07 
15:29:03 +03'00'



3. REGIMUL TEHNIC 

1) Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL HCL 619/2018 - Zonă propusă de instituţii publice şi servicii, zonă de 

protecţie istorică. Regim de înălțime max admis conf. HG 525/96, POT max conf. HG 525/96, Spatii verzi conf. HG 525/96.  

2) Lucrarile propuse se vor realiza cu respectarea RLU si Cod Civil. Indiferent de natura intervenţiei ( structurală, tehnico-edilitară, 

spaţială sau de imagine ) ea va fi făcută în spiritul clădirii şi întregii zone în scopul de a-i pune la maxim în valoare potenţialul , 

personalitatea, identitatea şi substanţa originală.  Intervenţiile la faţade si acoperis vor fi executate unitar respectăndu-se arhitectura 

existentă.Toate elementele de detalii arhitecturale valoroase, inclusiv accesorii existente vor fi restaurate sau refăcute identic pe bază 

documentară.  Se va respecta caracterul arhitectural al imobilului. Cromatica faţadelor va păstra caracterul tradiţional. Lucrările nu vor 

afecta domeniul public, proprietăţile învecinate şi servitutea inscrisa in CF. Scurgerea si colectarea apelor pluviale se va realiza in 

canalizare proprie.   

Se impune respectarea legislaţiei româneşti de urbanism şi amenajarea teritoriului, Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea teritoriului şi 

urbanismul; Codul Civil; Legea nr. 50/ 1991(republicata) – privind Autorizarea executării lucrărilor de construcţii; OMS 119/2014; 

Legea 422/2001 rep. privind protejarea monumentelor istorice, Legea nr. 7/1996( republicata) si (actualizata) privind Cadastrul si 

publicitatea imobiliara; O.U. nr. 78/ 2000 (actualizata) privind Regimul deşeurilor; O.U. nr. 195/ 2005( actualizată) privind  Protecţia 

mediului; Legea nr. 10/ 1995 ( actualizată) privind Calitatea în construcţii; HG 525/ 1996( republicata) privind aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; H.G. nr. 1072/2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat in Constructii a 

documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea OG 

nr. 43/1997 privind Regimul juridic al drumurilor; OUG 114/2007; Legea 313/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 

privind Reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane; conţinut cadru conf. HG 907/2016, Legea nr. 213/ 1998 – 

privind Proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si legislaţia în vigoare, Legii 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei 

pe infrastructura rutieră. Documentatia se va întocmi conform HG 28/2008 preluat de HG 907/2016 act. privind aprobarea conţinutului-

cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.   

Se vor respecta:HCL 455/2014, L114/96, RLU ,  HG 525/96, OMS 119/2014, Legea 422/2001 rep., Codul Civil si legislatia in 

vigoare.3)Utilitati existente in zona : apa, canal, gaz, electricitate.4)Circulatia pietonala si vehicule, accese auto si parcaje necesare in 

zona conf. RLU.  3) Utilitati existente in zona :  apa, canal, electricitate, gaz. 4) Circulatie pietonala si a vechiculelor, accese auto si 

parcaje necesare in zona : conf. RLU. 

 Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru D.A.L.I.  și Obținere AC - Lucrari tip b) - 

Constructii pentru locuințe - Reparații capitale imobil 

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE ŞI NU 

CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII. 

4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: 

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii – de construire/de desfiinţare – solicitantul 

se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv.Liviu Rebreanu nr. 18-18A 

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra 

mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea 

publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a 

Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de 

mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse 

evaluării impactului asupra mediului. 

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoara după emiterea 

certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice 

competente. 

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului 

stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea 

investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice. 

În aceste condiţii: 

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia 

mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a 

procedurii de evaluare adecvată. 

În urma evaluării initiale a notificării privind intenţia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorităţii competente 

pentru protecţia mediului 

 

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi/sau a 

evaluării adecvate,  solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la 

menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
 

În situaţia in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului 

asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt 

autorităţii administraţiei publice competente. 

 

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE VA FI ÎNSOŢITĂ 

DE URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

a) Certificatul de urbanism (copie); 

b) Dovada Titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la 

zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie 

legalizată); 

c) Documentaţia tehnică – D.T., după caz (2 exemplare originale) 

 D.T.A.C.     D.T.O.E.     D.T.A.D. 

d) Avizele şi acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism (copie): 

d.1) Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura: 

  Alte avize/acorduri: 

 alimentare cu apă  gaze naturale   emise de PMT: aviz de principiu Mediu 

Urban si Gestiune Deseuri 

 canalizare  telefonizare  aviz tehnic Delgaz Grid (daca este cazul) 

 alimentare cu energie electrică  salubrizare        

 alimentare cu energie termică  transport urban  

d.2) Avize şi acorduri privind: 

 securitatea la incendiu  protecţia civilă  sănătatea populaţiei 

d.3) Avize / acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale 

acestora (copie): 

 Aviz Comisia de Monumente, aviz I.S.C conf. H.G. nr. 1072/2003 - dacă este cazul 

  d.4) Studii de specialitate (1 exemplar original): 

Documentatie întocmita conform art. 9 cu Anexa 1 din Legea 50/91 rep. şi verificata conform L10/95 şi H.G. 925/95 

(proiectanţii vor preciza în proiectele pe care le elaborează cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească cu privire la 

verificarea proiectelor); dovada luării în evidenţă a proiectului de arhitectură de către OAR – conf. HG 932/2010; cererea pt. 

AC întocmită şi semnată, ştampilată de către titularul unui drept real asupra imobilului conf. L. 50/91 rep.si act., acorduri ce 

rezultă din situatia juridica înscrisa în CF la data depunerii documentaţiei,  acord Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse 

cu referire la nr. proiect; acord notarial vecini direct afectati cu referire la numar proiect - dacă sunt necesare măsuri de 

intervenţie asupra imobilelor învecinate, expertiza tehnica, studiu geotehnic (dacă este cazul)  plan de situatie vizat de 

O.C.P.I actualizat la data depunerii documentatiei - cu evidentierea servituții înscrise în CF, extras CF  teren + constructii 

original şi la zi , fotografii color imobil evidentiind  fatadele  la data depunerii documentaiei, DTOE, paletar 

culori+documentatie intocmita conf HCL 455/2014, copie HCL. 

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului (copie); 

  

f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecţilor din România (1 exemplar original); 

g) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): 

 

  

scutit de taxa 

 Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii. 

 

PRIMAR, 

Dominic Samuel Fritz 

p. SECRETAR GENERAL, 

Caius Sorin Şuli 

  

  

  

 ARHITECT ŞEF, 

CONSILIER 

Ramona Ursei 

Gabriel Almăjan 

  

 

 

 

 

Achitat taxa de 13 lei, conform chitanţei nr. 0 din 24.09.2021. 

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului prin email 


















































































