
 

Către primăria  ___________________________________ 

               

 

C E R E R E 

pentru eliberarea Certificatului de urbanism pentru proiectare/informativ 

 

Subsemnatul (1) ___________________________________________________________________ 

buletin de identitate/certificat de înregistrare _____________________________________________ 

cu domiciliul (2) în comuna______________________satul_________________________________ 

cod poştal_____________  strada______________________________________  nr._____________ 

 

solicit eliberarea Certificatului de Urbanism pentru proiectare/informativ, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, 

pentru  terenul/ imobilul situat(e) în raionul Criuleni, oraşul/ satul ____________________________ 

cod poştal___________   strada_____________________________________     nr. _____________ 

numărul cadastral (3) _______________________________________________________________ 

Suprafaţa terenului pentru care se solicită certificatul de urbanism  este de __________________m
2
. 

 

Certificatul de urbanism este necesar pentru elaborarea documentației de proiect(4)______________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Declar pe proprie răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sînt exacte. 

 

data___________        _______________________         ___________________________________ 

                                      (semnătura)                                         (numele, prenumele) 

 

 

 

 

Borderoul actelor anexate la cerere 

Nr. d/o Denumirea documentului Note 
a. Buletinul de identitate (pentru persoana fizică), certificatul de 

înregistrare (pentru persoana juridică). 
 

b. Raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, 

modificare sau consolidare a imobilului existent, elaborat de către experţi 

tehnici atestaţi. 

 

c. Acordul autentificat notariarial al coproprietarilor de imobil/teren ale 

căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor 

de construcţie și în perioada exploatării obiectului construit 

 

d. Schiţa de proiect avizată de arhitectul-şef, în cazul amplasării 

construcţiei în zonă cu regim special stabilit prin documentaţia de 

urbanism şi de amenajare a teritoriului 

 

e. Schiţa de proiect avizată de Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice 

de pe lîngă Ministerul Culturii, în cazul intervenţiilor la monumentele de 

istorie, artă şi arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul 

monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Notă.  

1. Toate actele se prezintă în copii şi original, ultimile se restituie solicitantului după 

verificarea copiilor; 

2. Dovada privind achitarea plăţii pentru  emiterea certificatului de urbanism se 

prezintă în momentul eliberării Certificatului de urbanism.  

 

(1) Numele şi  prenumele  solicitantului:  persoana fizică sau reprezentantul organizaţiei 

(firmei), cu  precizarea denumirii organizaţiei (firmei) şi funcţiei solicitantului în cadrul ei.  

(2) Pentru persoana fizică se completează cu datele privind domiciliul acesteia, iar pentru 

reprezentantul organizaţiei (firmei)  - cu datele privind sediul acesteia. 

(3) Se completează cu numărul fişei cadastrale din planul cadastral, eliberat la cererea 

solicitantului, de către organul corespunzător, în raza căruia se găseşte amplasamentul pentru care se 

solicită certificatul de urbanism. 

 (4) Se completează tipurile de lucrări conform literilor a) pînă la h) după cum urmează 

a) lucrări de  construire,  reconstruire, consolidare,  modificare, extindere sau reparare a 

construcţiilor; 

b) lucrări de construire, reparare, protejare, conservare, precum şi orice alte lucrări ce 

urmează a fi efectuate la construcţii reprezentînd monumente  şi ansambluri istorice, arheologice, de 

arhitectură, artă sau cultură, inclusiv cele din zonele de protecţie ale acestora; 

c) lucrări de  construire,  reconstruire,  a căilor de comunicaţie, dotărilor tehnico-edilitare 

subterane şi supraterane, inclusiv a branşamentelor, împrejmuirilor şi mobilierului urban, 

amenajărilor de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; 

d) foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice şi  ridicărilor topografice, exploatări de 

cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări; 

e) construcţii provizorii de şantier; 

f) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote; 

g) lucrări cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile 

şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afisaj, firme şi reclame; 

h) lucrări de  construire, reparare, protejare, conservare ce ţin de protecţia mediului 

înconjurător; 

 

 

 

Pentru punctele  a)  pînă la h) se vor preciza  destinaţia,  mărimea şi/sau capacitatea. 

 

 

 


