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 ROMÂNIA   
 JUDEŢUL DOLJ 
 PRIMĂRIA COMUNEI BREASTA 
 Nr. 1908 din 28.07.2020 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE URBANISM 
Nr.25 din31.07.2020 

 
 
 
 

În scopul : DESFİİNŢARE  LOCUİNŢĂ PARTER 
Ca urmare a Cererii adresate de STĂNCĂLIA NICOLIŢA -CNP 2550525163281 si 

STĂNCĂLIA İON -CNP 1500920163298 ,cu domiciliul/sediul 2) în judeţul DOLJ, 
municipiul/oraşul/comuna BREASTA , sat Breasta ,Str. Italienilor nr.16,tel.0726 951 540 
inregistrată la nr. 1908/28.07.2020 

pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul Dolj, 
municipiul/oraşul/comuna BREASTA, sat  Breasta     sectorul intravilan UTR-L43 ,Str. 
Italienilor   nr.16(fost T44,P1787,P1786,P1785) identificat prin 3)  PLAN DE  AMPLASAMENT 
SI DELIMITARE  scara1:500,Nr. Cadastral 32 167 si CF32 167 Breasta  

în temeiul reglementărilor Documentaţiei de, urbanism nr . 1623/.2007, faza 
PU/PUZ/PUD, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Breasta   nr.10/ 30.06.2008+prelungire 
cu aviz CJDolj nr.17/10.10.2018. 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

 
SE CERTIFICĂ: 

 
 
 
1.  REGIMUL JURIDIC   
    TERENUL STUDIAT ESTE SITUAT IN  IN TRAVILANUL SATULUI BREASTA    PE  STRADA 
ITALIENILOR  NR.16(FOST T44,P1787,P1786,p1785),UTR-L43,SI ESTE PROPRIETATEA 
DOMANEI STANCALIA NICOLITA  SI DOMNULUI STANCALIA ION  CONFORM C.V.C. 
1201/26.11.1998 EMIS DE BNP FLORINA PETRESCU . 
 
 2. REGIMUL ECONOMIC: 
    FOLOSINTA ACTUALA  A TERENULUI: ZONA  DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 
1) Numele şi prenumele solicitantului. 
2) Adresa solicitantului. 
3 ) Date de identificare a imobilului.- teren şi/sau construcţii – conform cererii penttru emiterea Certificatului de urbanism. 
 

3. REGIMUL TEHNIC: 
     SUPRAFATA TERENULUI PENTRU CARE SE SOLICITA C.U. ESTE DE 927mp 
     CUT max=1,05 
     POT max=35% 
     REGIMUL MAXIM DE INALTIME P+2 
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   Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat în scopul declarat 4)  

pentru/întrucât: 
 
,, DESFİİNŢARE LOCUİNŢĂ PARTER “ 
   
*4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere. 
 

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţareşi nu conferă 
dreptul de a executa lucrări de construcţii. 

 
 
    4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: 
 
    În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de 
desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului: 

Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Craiova, str. Petru Rareş nr. 1 
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 

publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi 
Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în 
legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi 
a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea 
teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului 
investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. 

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se 
desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente. 

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor 
publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele 
consultării publice. 

 În aceste condiţii: 
După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă 

pentru protecţia mediului în vederea  evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii demarării procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului şi/sau a procedurii de evaluare adecvată. În urma evaluării iniţiale a notificării privind 

intenţia de realizare a proiectului  se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia   mediului. 
 
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului  stabileşte efectuarea evaluării impactului asupra 
mediului şi/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii  administraţiei publice 

competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii   
 

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe  parcursul derulării procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului,  solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica 

acest fapt autorităţii administraţiei publice  competente.                                
                                    
 

    5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE va fi 
însoţită de următoarele documente:  
 
   
      a) certificatul de urbanism(copie); 
 
    b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de 
plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în 
cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată); 
 
    c) documentaţia tehnică - D.T., după caz ( 2 exemplare originale): 
         □ P.A.C.             X □  P.A.D. 
 
    d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: 
 
     d.1) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura (copie) 
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            X   □  alimentare cu apă   C.A.O.     □  gaze naturale        Alte avize/acorduri:                                               
            X   □  canalizare     C.A.O.                    □  telefonizare                      □  SCLDP   
            X   □  alimentare cu energie electrica   X □  salubritate  IRIDEX      □    Politia Rutiera 
             □  alimentare cu energie termică              □  transport urban                □  SC telekom 
 
     d.2) avize şi acorduri privind: 
              □  securitatea la incendiu         □  protecţia civilă       □    sanatatea populatiei  
              □ acordul vecinilor                             X     □ 4 poze color cele 4 fatade                         : 
                                                                                             □    Ministerul turismului 
          d.3)  Avizele Acordurile specifice ale administratiei publice centrale si ale serviciilor 
descentralizate ale acestora(copie)                    X      □ vizarea planului de situatie OCPI  
              □   acordul ISC                                          □  expertiza tehnica 
     d.4) studii de specialitate ( 1 exemplar original ) : 
                    □ Studiu geotehnic 
                    □ Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta 
ridicata,conform Legii 372/2005,privind performanta energetica a cladirilor,republicata  ,cu 
modificarile  si completarile  ulterioare.  
                 e □ ) Punctual de vedere / actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia 
mediului   ( copie); 
    f) Dovada înregistrării proiectului la O.A.R.  ( 1 exemplar original) 
   g) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):0,5% din valoare Deviz , 
 
    Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii. 
 
 
 
 
             Primar ,                                                                   Secretar , 
           Marin MARCU                                                                                     Daniela CRÎNGOIU 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
             L.S.                                                                                                   Arhitect-şef, 

                                                                                                 Ing. Marcel Cristian IONESCU            
                                                                                           LUPEANU 

 
 
 
 
 

     Achitat taxa de : 7lei, conform Chitanţei nr. 2874-din 28.07.2019 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de 
31.07.2020 
 

 
 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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se prelungeşte valabilitatea 
Certificatului de urbanism nr.25/2020 

 
 
 

                                       de la data de 31.07.2021 până la data de 31.07 .2022 
 
    După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să 
obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism. 
 
 
             Primar ,                                                                   Secretar , 
                      
        Marin  MARCU                                                                     Daniela   CRÎNGOIU  
 
 

  L.S.                                                                                                Arhitect-şef, 
                                                                                     Ing.   Marcel  Cristian                                       

                                                                                                       IONESCU  LUPEANU 
 

 
    Data prelungirii valabilităţii:         /       / 2021 
    Achitat taxa de:       lei, conform Chitanţei nr.     din      /       / 2021 
    Transmis solicitantului la data de     /      / 2021 direct/prin poştă. 
------------ 
    *) Se completează, după caz: 
    - Consiliului judeţean; 
    - Primăria Municipiului Bucureşti; 
    - Primăria Sectorului .... al Municipiului Bucureşti; 
    - Primăria Municipiului .........................; 
    - Primăria Oraşului .............................; 
    - Primăria Comunei ..............................; 
    **) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere 
    ***) Se completează, după caz: 
    - preşedintele Consiliului judeţean 
    - primarul general al municipiului Bucureşti 
    - primarul sectorului .... al municipiului Bucureşti 
    - primar. 
    ****) Se va semna, după caz, de către arhitectul-şef sau "pentru arhitectul şef" de către persoana cu responsabilitate în 
domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului precizându-se funcţia şi titlul profesional 


