
PRIMĂRIA
 

 
ACTE

PENTRU ELIBERAREA
 
 
 
Cerere Tip (formularul-model F.1 <<
conformitate cu precizările privind completarea
 

1. Elemente de identificare
 

2. Elemente de identificare a
certificatului de 
carte funciară, în cazul în

 
3. Elemente care definesc

 
Copie Acte Proprietate 
 
Act identitate proprietar 
 
Plan de încadrare în zonă cu marcarea
delimitarea imobilului teren cu sau fără 
puncte de inflexiune și cote de contur, tabele de coordinate cu
rețele, drumuri existente – 2 exemplare
 
Memoriu tehnic de arhitectură privind propunerea de con
propunerea de construire cu cartu
topografice sau cadastrale cu indicare imobilului 
scările 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, 
teritorial, sau extras din planul cadastral al localită
publice locale, numai dacă lucrările de
cadastrului și publicității imobiliare nr.
 
Extras de Carte Funciară pentru INFORMARE,
 
Documentul de plată a taxei pentru
30.08.2022: 
 

a) Teren în suprafață de până la
 

b) Teren în suprafață între 151 ș
 

c) Teren în suprafață între 251 ș
 

d) Teren în suprafață între 501 ș
 

e) Teren în suprafață între 751 ș
 

f) Teren în suprafață de peste 1000
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 

PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 

ACTE NECESARE 
ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

<< Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism>>), în
completarea acesteia, cuprinzând: 

identificare a solicitantului, 

Elemente de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea 
 urbanism, respectiv localitate, număr cadastral 

carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel, 

care definesc scopul solicitării.  

marcarea amplasamentului, ridicarea topografică
delimitarea imobilului teren cu sau fără construcții, aferent lucrărilor de construire propuse, cu 

și cote de contur, tabele de coordinate cu calculul de suprafețe,
2 exemplare 

Memoriu tehnic de arhitectură privind propunerea de construire și suportul topografic
cartuș semnate de arhitect autorizat, respectiv

topografice sau cadastrale cu indicare imobilului și a vecinătăților – teren și/sau construc
:500, 1:2000 sau 1:10.000, după caz, vizate de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară 

teritorial, sau extras din planul cadastral al localității eliberat la cerere de autoritatea administra
publice locale, numai dacă lucrările de cadastru imobiliar edilitar au fost realizate

nr. 7/ 1996, republicată, – 2 exemplare 

INFORMARE, actualizat la zi !!! 

entru eliberarea certificatului de urbanism conform HCL nr. 54/ 

la 150 m2 – 8 lei 

și 250 m2 inclusiv - 9 lei 

și 500 m2 inclusiv – 11 lei 

și 750 m2 inclusiv – 19 lei 

și 1000 m2 – 22 lei 

1000 m2 – 23lei + 0.01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depă

URBANISM 

urbanism>>), în 

imobilului pentru care se solicita emiterea 
urbanism, respectiv localitate, număr cadastral și număr de 

topografică actualizată, cu 
construire propuse, cu 

țe, cote de nivel, 

și suportul topografic cu 
respectiv planuri 

i/sau construcții -, la 
și publicitate imobiliară 

eliberat la cerere de autoritatea administrației 
ate în baza Legii 

conform HCL nr. 54/ 

depășește 1000 m2 


