
ROMÂNIA
Judetul Brasov
Primaria MunicipiJlui Brasov
[autoritatea administrG!iei publice emitente")j

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. r!I1() din 4~ r;o.JWO
În scopul: OI~nere A.C. pentru Construire complex cultural, sportiv, de agrement siactivitati in aer liber, locuri de joaca

pentru copiL'"

Ca urmare a Cererii adresate de1) PRIMÂRIA MUNICIPIULUI BRASOV - SERVICIUL ADMINISTRARE
PATRIMONIUSIURBANISM COMERCIALcu sediul 2) În judetul Brasov, localitatea Brasov, Bulevardul Eroilor,
nr. 8, telefon/fax026841650,e-mail. Înregistratala nr. 70925din 18.10.2010.

Pentruimobitul - teren si/sau constructii -, situat În judetul Brasov, localitatea Poiana Brasov, ZONA
HOTEL SPORl1JL, nr. - sau identificat prin3)CF 107847, cad. 5626 top 14205/1/lIb/5/b/1/1/1/1/1/1/1/1, plan de
situatie.

În temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr - din " faza PUZ. aprobata prin Hotarârea
Consiliului Judetean/Local Brasov nr. 1005 din 2007.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata,cu modificarilesi completarileulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMULJURIDIC:
- Imobilul se afla situat În:

'intravilan
extravilan

-Imobilul este proprietate de stat conform CF 107847;
- Servituti existel1tepe imobil:
- PUZ "Actualizace PUZ Poiana Brasov" aprobat cu HCL nr.

I
1005/2007;

2. REGIMULECONOMIC:
- Folosinta actuala: teren S=15000 mp;
- Destinatia conform P.Uz. Ia data prezentei: ZS1 - zona sport si agrement;
- U.T.R (unitate teritoriala de referinta): 122;
- Reglementari fiscale Legea nr 571/22.12.2003 actualizata privind Codul Fiscal (Titlul IX, Impozite si Taxe Locale);
- Zona "A" conform zonificarii municipiului Brasov, aprobat cu HCL nr. 871/2009; municipiu categoria 1.

3. REGIMUL TEHNIC:

Se solicita: Construire complex cultural, sportiv, de agrement si activitati În aer liber, locuri de joaca pentru copii.
Conditii:
- P.O.T. (procent ocupare teren) -

S.construita/S.teren - max.:
- C.U.T. (coefICientde utilizare teren) -

S.desfasurata/ S.teren - max.:
- Regim de inaltime:
- Acces carosabil:
- Acces pietonal:
- Regim de aliniere:

I - Zone protejate:
- Echipare edilitara:
- Suprafata minima a parcelei:

- Acoperisul si invelitoarea:
- Imprejmuire:
- Parcare (garaje)
- Sistemul constructiv si principalele

materiale de constructii permise:
- Organizarea de santier:

1) Numele si prenLRl1elesolicitantului
2) Adresa solicitantului
3) Date de identificare a imobilului

30%

0,35
max. P+1
conform aviz Comisiade Circulatie
conformaviz Comisiade Circulatie
conform PUZ

apa, canalizare, energie electrica, încalzire

conform proiect

în incinta proprietatii conform H.G. nr. 525/96 republic. În 2002

materiale care nu vor deprecia aspectul general al zonei
se autorizeazaîmpreunacu lucrarilede baza



se va prezentaplande situatieÎntocmitconformprevederilorLegiinr. 50/1991 modif În 2008, anexa 1, cap.A II,
vizat de OCPI (Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara) Brasov si Serviciul Amenajare Drumuri Publice si
Siguranta Circulatiei din cadrul Primariei Municipiului Brasov;

planul de situatie va fi furnizat obligatoriu În format electronic vector CAD (dwg, dxf, dgn) sau GIS;
proiect sistematiza re verticala;

se va prezenta acord notarial, În mod obligatoriu cu specificarea ca sunt unici proprietari, În caz contrar
specificându-se cuantumul din partile de uz comun pe care le detin în proprietate, al proprietarilor imobilelor
Învecinate în cazul amplasarii constructiei pe hotar, cât si În cazul În care distanta fata de limita de proprietate nu
permiteexecutarealucrarilorde finisaJ fara afecta rea proprietatii Învecinate;
se vor asiguralocuride parcare În incinta proprietatii;

Nota În temeiul art. 37 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionarea OrdinuluiArhitectilordin Româniasi art.
41 alin. (1) IiI. U) din Ordinul MLPTL (Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei) nr. 1430/2005, se va
face dovada de luare În evidenta a partii de arhitectura din proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire/desfiintare (DTAC/DT AD) la Ordinul Arhitectilor din România - filiala teritoriala.

Prezentul certificat de urbanismpoate fi utilizat În scopul declarat4) pentru:
Obtinere A.C. pentru Construire complex cultural, sportiv, de agrement si activitati în aer liber, locuri de joaca
pentru copii.

4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata În cerere.

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare

4.
si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

OBLIGATIIALETITULARUlUICERTIFICATULUIDEURBANISM:

În scopul elaboraril documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de constrUire/de
desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului

Agentia Locala de Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii, nr3, Brasov

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private
asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE
privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe În legatura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea
publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE sia Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului

obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz, încadrarea/neîncadrarea
proiectului investitiei publice/private În lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa
emiterea certificatului de urbanism, antenor depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea
administratiei publice competente.

în vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protectia
mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si al formularii unui punct de vedere oficial
cu privire la realizarea investitiei În acord cu rezultatele consultarii publice.

În aceste conditii

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru
protectia mediului în vederea evaluarii initiale a investitiei si stabilirii necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. în urma

evaluarii initiale a investitiei se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.

În situatia În care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra
mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii

pentru autorizarea executarii

lucrarilor de constructii.

În situatia În care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a efectelor investitiei

asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii

administratiei publice competente.

5. CEREREADE EMITEREA AUTORIZATIEIDE CONSTRUIRE/DESFIINTAREva fi însotita de urmatoarele
documente:

51 CEREREADEAVIZAREA DOCUMENTATIEIDE URBANISMVA FI ÎNSOTITADE URMATOARELE
DOCUMENTE
a) Titlulasupra imobilului;
b) Proiectulde Urbanism(în 2 exemplare);

D PUD (plan urbanlstlc de detaliu) OPUZ (plan urbanistic zonal)
c) Avize si acorduri;



5.2 CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE I DESFIINTARE VA FI ÎNSOTITA DE
URMATOARELE DOCUMENTE

a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren silsau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral

actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, În cazul În care legea nu dispune
altfel (copie Iegalizata);

c) Documentatia tehnica - DT, dupa caz:
00 D.TAC. O DTAD. [K] DTOE

documentatie tehnica Întocmita de proiectant Înregistrat la Ordinul Arhitectilor din România cont. L50/91 republic.,
modif si com~ cu L 119/2005, Ord. 1430/2005 MLPTL (Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei), HG
525/96 repubL in 2002, L519/2002, L 10/95 repubL În 2007, L 114/96 repubL În 2008, PUG Brasov, L350/2001
republicata În 2008 - În 2 exemplare;

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

~ ;
alimentare cu apa.

X alimentare cu energie electrica.

X gaze natUfale.
X salubritate (contract Încheiat cu o firma de salubrizare

pentru lucrarile ce urmeaza a se executa).

n rxlcanalizare.

O Oalimentarecu energietermica.
n rxltelefonizare.
O O transport urban.

Altele

O []] Certificareaconformitatiisiasistenta de specialitatede sanatatepublica,conformOrd. nr. 1030/20.08.2009 - Autoritateapentru
SanatateaPublicaaJudetuluiBrasov,str. AI. 1.Cuzanr. 20;

d.2) Avize si acorduriprivind:

D 00prevenirea si stingerea incendiilor

-Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Tara Bârsei"

al Judetului Brasov, stc Mihai Viteazul nr. 11, conform cu Legea

nr. 307/2006 republ ÎI12006 si H.G.nr. 1739/2006;

O 00protectia

mediului - Agentia de Protectie a Mediului Brasov,
str. Politehnicii nr. 3, (IIflf. Legii nr. 137/95 republic.,

modi~ compL prin L294/2003;D l!J apararea civila-
Inspectoratul pentru Sik1atiide Urgenta
"Tara Bârsei" al JudetlAJi Brasov, str. Mihai Viteazul nr. 11,
conform cu Legea nr 461/2004 repubL În 2006. Decizia nr. 177/99

î!Jj.G. nr. 37/2006;
U O aviz S.GA, str-Maior Cranta nr. 32;

o Osanatatea populatiei
- Autoritatea pentru Sanatatea Publica a Judetului
Brasov,str. AL 1.Cuza nr. 20, conform Ord. Min. Sanatatii nr.
536/97 repubL În 2008 si Ord. Min. Sanatatii nr. 117/2002.

O O aviz Adm. de Drumuri conform O.G. 43/97, repubL,
actualiz.;

D 00aviz Comisia de Circulatie din cadrul Primariei conform
O.G 43/97 repubL,actualiz.si O.U.G. 195/2002,repubL,
actualiz.;
O O aviz Adm. Nationala a Îmbunatatirilor Funciare (A.N.I.F.),
SucursalaTeritorialaMures - Olt Superior din mun. Brasov,
Calea Feldioareinr. 6A, conformcu Legeanr. 138/2004republ
În 2008;

administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate aled.3) Avizele I acordurile specifice ale
acestora:

dA) Alte avize / acorduri:

IK]aviz STS;

d.5) Studii de specialitate:

e) Se va respecta codul civil privind vecinatatile;
f) actul oc!ministrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului;
g)dovada privind achitarea taxelor legale.

Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie)

IK] Taxa timbru de arhitectura, conform Legii nr. 121/2002, plati bila În cont OAR Central: R009BRDE410SV

58888334100, deschis la BRD P-ta Romana, Cod fiscal: 14083510 sau În contul Uniunii Arhitectilor din România:

R030FNNB001201 052800R001, deschis la Credit Europe Bank România-Filiala Doamnei, Cod fiscal: 8236717;

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii



Achitattaxade: - lei, conformChitanteinr -din -.(scutitconformart.269dinLegeanr.571/2003)
Taxaformular- lei, chitantanr. .din -
Taxaexpeditie. Iei, chitantanr. - din -
Taxade ComisiaTehnicade AmenajareaTentoriuluisi UrbanismÎn valoarede
nr. din

lei achitatacu Chitanta

Prezentulcertificatde urbanisma fost transmissolicitantuluidirect/prinposta la data de

În conformitate cu prevederile Legii nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata,cu modificarilesi completarileulterioare,

se prelungeste valabilitatea

Certificatului de urbanism

de la datade pâna la data de

Dupa aceasta data, o noua prelungirea valabilitatiinu este posibila, solicitantulurmând sa obtina, În conditiile
legii, unalt certificatde urbanism

PRIMAR, SECRET AR,

ARHITECT SEF,

Sef Serviciu:
Întocmit

Dataprelungiriivalabilitatii:

Achitattaxade lei, conform Chitantei nr din

Transmis solicitantului la data de direct.

*) Se completeaza, dupa caz:
- consiliul judetean;
. Primaria Municipiului Bucuresti
. Primaria Sectorului ."". al Municipiului Bucuresti
. PrimariaMunicipiului" "..""."..."".

. Primaria Orasului """""..""""""".
- Primaria Comunei """" "".."

**) Se completeaza in conformitate cu declaratia scopului Înscris În cererea pentru emiterea certificatului de urbanism

(X) Avize solicitate pentru faza DTAC, DTAD, DTOE.

(*) Avize solicitate pentru faza P.U.D(plan urbanistic de detaliu) sau P.U.Z.(plan urbanistic zonal).


