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DOCUMENTE NECESARE EMITERII CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU LUCRĂRILE 

AFLATE ÎN COMPETENȚA PRIMĂRIEI COMUNEI ADUNAȚI 
 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în urma încheierii convenției de colaborare 
pentru asigurarea parteneriatului tehnic între Primăria comunei Adunați și Consiliul județean Prahova, Primarul 
comunei Adunați, prin compartimentul de specialitate, emite cu avizul structurii de specialitate a Consiliului 
județean Prahova certificate de urbanism și autorizații de construire/desființare pentru toate categoriile de 
construcții ALTELE decât locuințe individuale, anexe gospodărești, branșamente și împrejmuiri situate în 
intravilanul unităților administrativ-teritoriale cu excepția celor care sunt monumente istorice clasate sau în 
procedura de clasare. 

 
Documente necesare emiterii Certificatului de urbanism: 
 

1. Cererea-tip - formularul model F.1 „Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”; 
2. Plan de situație pe ridicare topografică pentru toate lucrările propuse, întocmit de topograf atestat 

ANCPI pentru obținerea vizei OCPI, cu delimitarea întregii suprafețe de teren  afectată de lucrări, cu 
puncte de inflexiune şi cote pe contur, tabel de coordonate cu calcul de suprafeţe, lungimi, curbe de 
nivel, indicare tarlale, parcele, inclusiv pentru vecinătăți, construcții, rețele și drumuri existente; 

3. Extras de carte funciară pentru informare, actualizat la zi; 
4. Documentul de plată al taxei de eliberare a certificatului de urbanism, calculată în funcție de 

suprafața terenului; 
5. Actul de proprietate asupra imobilului (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, donație, 

concesiune, certificat de moștenitor, adeverință registrul agricol – parte scrisă și desenată); 
6. Memoriu tehnic justificativ (date despre amplasament, construcțiile existente și proiectate, sistemul 

constructiv, funcționalitatea și capacitatea obiectivelor, modul de soluționare a utilităților, suprafețe 
construite, regim de înălțime, etc.); 

7. Plan de încadrare în zonă, cu marcarea amplasamentului; 
8. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor propuse a se construi sau desfiinţa; 
9. Releveul construcţiei existente cu propunerile de intervenţii (modificare, transformare, 

schimbare destinaţie, amenajare, supraetajare, etc.); 
10. Autorizaţia de construire pentru clădirile existente pe teren la care se propun intervenţii sau 

lucrări de desfiinţare (copie); 
11. Autorizaţia de desfiinţare pentru clădirile existente în cazul în care se propun lucrări noi de 

construire pe aceleaşi amplasamente (copie). 
 
Prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism se poate face de către emitent la cererea 

titularului, formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării. 
 

Documente necesare: 
 

1. Cerere pentru prelungirea certificatului de urbanism - corect completată, semnată şi după caz, 
ştampilată de beneficiar (pe formular tip F.7.); 

2. Certificatul de urbanism obţinut de beneficiar (original); 
3. Chitanţa sau ordinul de plată privind taxa de prelungire a valabilităţii certificatului de urbanism 

(copie) 
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