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OPIS FORMULARE  
Conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii 50/1991 aprobate prin Ordinul nr. 
839/2009 . 
 
 
 
 

CRT Nomenclator 
Cf Or. 839/2009 

Titlu tipizat (FORMULAR) Nr. 
file 

Observaţii : 

01 F1 Cerere pentru emiterea 
CERTIFICATULUI DE 
URBANISM 

2 Conţine precizãri clare de 
completare in subsol şi pe verso 
-se inregistreazã numai dupã 
verificarea conţinutului dosarului 
- conţinutul actelor anexate 
diferã funcţie de tipul solicitãrii ; 

02 F7 Cerere pentru prelungirea 
CERTIFICATULUI DE 
URBANISM 

1 -se depune insoţitã de originalul 
actului cu 15 zile inaintea 
expirãrii acestuia ; 
-se anexeazã dovada achitãrii 
taxei (30% din valoarea taxei 
iniţiale)  

03 F8 Cerere pentru emiterea 
AUTORIZATIEI DE 
CONSRUIRE / 
DESFIINTARE şi Anexa 

6 
(2+4) 

- cererea şi anexa conţin toate 
datele necesare emiterii 
Autorizaţiei de construire; 
-se inregistreazã numai dupã 
verificarea conţinutului dosarului 
inclusiv dovada de achitare a 
taxelor; 
- anexa se completeazã, 
ştampileazã şi semneazã numai 
de cãtre proiectant ;  
- se returneazã prin poştã cu 
adresã de completare in termen 
de 5 zile de la depunere ; 
- se completeazã in 
REGISTRUL AC 

  

04 F12 Cerere pentru prelungirea 
valabilitãţii 
AUTORIZATIEI DE 
CONSTRUIRE / 
DESFIINTARE 

1 -se depune insoţitã de originalul 
actului cu 15 zile inaintea 
expirãrii acestuia ; 
-se anexeazã dovada achitãrii 
taxei (30% din valoarea taxei 
iniţiale) 
- se inscrie in REGISTRUL AC 

05 F13 COMUNICARE  privind 
începerea execuţiei 
lucrărilor 

1 - data începerii executării 
lucrărilor trebuie anunţată cu 
minim 10 zile înainte 
- formularul pentru Înştiinţarea 
privind începerea executării 
lucrărilor autorizate se anexează 
la autorizaţia de construire/ 
desfiinţare în două exemplare.    
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- titularul autorizaţiei este obligat 
să păstreze pe şantier  un 
exemplar al acestei înştiinţări, cu 
numărul şi data înregistrării la 
emitent. 
- se inscrie in REGISTRUL AC 

06 F14 COMUNICARE  privind 
începerea execuţiei 
lucrărilor - ISC 

1 Conţinut identic cu F13 - se 
depune la ISC cu achitare de 
taxã şi PT; 

07 F15 COMUNICARE  privind 
încheierea execuţiei 
lucrărilor 

1 - se inscrie in REGISTRUL AC 
- permite incheierea PVRL in 
condiţii normale ; 

08 F16 COMUNICARE  privind 
încheierea execuţiei 
lucrărilor - ISC 

1 Conţinut identic cu F15 - se 
depune la ISC cu achitare de 
taxã ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Intocmit, 
Data: 09.06.2017        Arh.Patrick PELGHER
     
 
 


