
C ă t r e, 
PRIMĂRIA COMUNEI CHINTENI 

- DIRECŢIA URBANISM  
 
Subsemnatul (a)___________________________CNP/CUI__________________________ 

domiciliat (ă) în judeţul ________________ localitatea _____________________________ 

str. ____________________________________nr. ______ bl. ______sc. ______ ap. _____ 

cod poştal ___________ telefon fix _________________mobil________________________ 

rog prin prezenta să promovaţi pentru aprobare în Consiliul Local, documentaţia de 

urbanism:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Anexez prezentei: 
1. Pentru P.U.Z. (elaborat conform Metodologiei de elaborare şi conţinutul cadrul – 
Indicativ GM 010 – 2000, emis de M.L.P.A.T.) 

� documentaţia completă P.U.Z. (piese scrise şi desenate), avizată de Comisia Tehnică 
de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism şi vizată (ştampilată) de secretarul 
comisiei 

� extrase CF actuale ale imobilelor( în original) 

� anunţ în ziar privind intenţia elaborării planului urbanistic zonal, 

� fazele acestuia, scopul şi conţinutul, pentru informarea şi consultarea populaţiei 

� Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism 

� Aviz Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Jud.Cluj (fost 
O.J.C.G.C. Cluj) 

� Aviz Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (după caz) 

� Avizul Consiliului Judeţean Cluj (după caz)  

� Avizul Direcţiei de Sănătate Publică 

� Aviz Compania de Apă Someş - Cluj 

� Aviz E.ON.GAZ România 

� Aviz S.C. Electrica S.A. 

� Aviz Romtelecom 

� Aviz Agenţia de Protecţia Mediului 

� Aviz P.S.I. 

� Aviz Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă (după caz) 

� Acordul proprietarilor a căror imobile sunt cuprinse în P.U.Z, exprimat în formă 
autentică, în original 



� ………………………………………………………. 
 
2. Pentru P.U.D. (elaborat conform Metodologiei de elaborare şi Conţinutul cadrul – 
Indicativ GM 009 – 2000, emis de M.L.P.A.T.) 

� documentaţia completă P.U.D. (piese scrise şi desenate), avizată de Comisia Tehnică 
de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism şi vizată (ştampilată) de secretarul 
comisiei 

� extrase CF actuale ale imobilelor studiate în P.U.D( în original) 

� anunţ în ziar privind intenţia elaborării planului urbanistic de detaliu, 

� fazele acestuia, scopul şi conţinutul, pentru informarea şi consultarea populaţiei 

� acordul proprietarilor a căror imobile sunt cuprinse în P.U.D. (după caz) 

� Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism 

� Avizul Consiliului Judeţean Cluj (după caz) 

� Aviz Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Jud.Cluj (fost 
O.J.C.G.C. Cluj) 

� Avizul Direcţiei de Sănătate Publică pentru P.U.D. 

� Aviz Compania de Apă Someş - Cluj 

� Aviz E.ON.GAZ România 

� Aviz S.C. Electrica S.A. 

� Aviz Romtelecom 

� Aviz Agenţia de Protecţia Mediului (după caz) 

� Aviz Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă (după caz) 

� ………………………………………………………. 

� ………………………………………………………. 
 
NOTĂ: 
1. În fişa tehnică, care însoţeşte avizul / acordul trebuie să fie menţionat că s-a solicitat 
eliberarea avizului / acordului şi pentru P.U.Z. / P.U.D. 
2. La data depunerii cererii pentru promovarea documentaţiei Consiliului Local în vederea 
aprobării, avizele şi acordurile trebuie să se încadreze în termenul de valabilitate stabilit de 
emitent. 
 
                                                                                
Semnătura:________________ 
Data:______________                      

  L.S. 
 


