
 

Către PRIMĂRIA_____________________________________ 

DIRECȚIA URBANISM – COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI 

ȘI DE URBANISM 

 

CERERE PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI COMISIEI TEHNICE DE 

AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE URBANISM 

 

Subsemnatul (a) __________________________________________________________ 

domiciliat (ă) în județul ____________________________________________________ 

str. ________________ nr. ______ bl. _______, sc. _______, ap. _______ 

cod poștal _____________ telefon ________________ rog prin prezenta să-mi eliberați 

avizul pentru documentația: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Anexez prezentei: 

 

1. Pentru P.U.Z. 

 

Piese scrise: 

 ( ) Memoriu de prezentare 

 ( ) Studii de fundamentare 

 ( ) Regulament de urbanism 

Piese desenate: 

 ( ) Plan de amplasare a zonei studiate în teritoriu (sc. 1:10.000) 

 ( ) Plan de încadrare a zonei studiate în P.U.G. (sc. 1:10.000) 

 ( ) Plan cu situația existentă pe suport topografic actual (sc. 1:5.000, 1:2.000) 

 ( ) Plan cu proprietatea asupra terenurilor și circulația terenurilor 

  ( ) Plan de reglementări pe suport topografic actual (sc. 1:5.000, 1:2.000)  

( ) Reglementări echipare edilitară 

( ) Anunțuri în ziar pentru informarea și consultarea populației 

 

2. Pentru consultare 

 

( ) Documentație în curs de elaborare 

( ) Prezentarea propuneri de obiective 

( ) ......................................................................................... 

 

        Data         Semnătura 

 

 ____________       ___________________ 

 



 

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIILOR PENTRU EMITEREA 

 AVIZULUI COMISIEI TEHNICE 

DE AMENAJARE TERITORIULUI SI URBANISM 

 A MUNICIPIULUI GHEORGHENI: 

 

- Cerere pentru emiterea avizului, întocmită, semnată și după caz, ștampilată de 

solicitant 

- Documentația tehnică întocmită conform legii, împreună cu avizele obținute sau 

dovada înaintării acesteia către organismele interesate prevăzute de lege 

- Certificatul de urbanism, după caz (copie) 

- Studiu geotehnic, după caz 

- Plan de situație pe ridicare topografică, vizat de OCPI Harghita, la scara prevăzută 

în legislație, după caz 

- Act de proprietate imobil, după caz 

- Avizul de oportunitate al primarului 

- Dovada privind consultarea populației (PUZ, PUG) 

- Dovada achitării taxei de aviz, în valoare de 10 lei, conform H.C.L. nr. 173/2021, 

cap. V, achitată în contul mun. Gheorgheni, la caseria Primăriei Gheorgheni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


