Ministerul Afacerilor Interne avizează documentații de urbanism și de amenajare a
teritoriului, dar și de obținere a autorizațiilor de construire în conformitate cu prevederile
art.10, lit. „d” din Legea nr. 50/1991 republicată, prevederile Legii nr. 350/2001 şi precizările
aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului,
Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii şi Ministerului Afacerilor
Interne nr. 3422/1995, aviz solicitat prin certificatele de urbanism eliberate de primăriile
unităților administrativ teritoriale, Primăria Municipiului București, primăriile de sector sau de
către Consiliile Județene.

___________________________ACTE CONSTITUTIVE__________________________
pentru documentația necesară emiterii avizului Ministerului Afacerilor Interne solicitat
prin Certificatele de Urbanism pentru documentații de obținere a autorizației de
construire și pentru documentații de urbanism și amenajarea teritoriului

-

-

 Obținerea autorizației de construire/desființare:
Cerere tip;
Certificat de urbanism;
Extras de carte funciară;
Documente de proprietate;
Plan de încadrare în teritoriu - 2 ex;
Plan de situație – 2 ex;
Memoriu tehnic;
CD ce va conține toate documentele sus menționate și un fișier în format .dxf cu limitele
imobilului, suprafața acestuia și conturul construcțiilor existente precum și ale noilor investiții
în sistem de proiecție Stereografică 1970;
 Aprobarea documentației pentru Plan Urbanistic Zonal/Plan Urbanistic de Detaliu:
Cerere tip;
Certificat de urbanism;
Aviz de oportunitate;
Extras de carte funciară;
Documente de proprietate;
Plan de încadrare în teritoriu – 2 ex;
Plan reglementări urbanistice – zonificare funcțională – 2 ex;
Memoriu de urbanism;
Regulament local de urbanism;
CD ce va conține toate documentele sus menționate și un fișier în format .dxf cu limitele
imobilului, suprafața acestuia și conturul construcțiilor existente precum și ale noilor investiții
în sistem de proiecție Stereografică 1970;



-

Aprobarea documentației pentru Plan Urbanistic General și planuri de amenajare
a teritoriului:
Cerere tip;
Plan de încadrare în teritoriu ;
Plan reglementări urbanistice – zonificare funcțională pentru toate localitățile componente;
Memoriu general de urbanism;
Regulament local de urbanism.
CD ce va conține toate documentele sus menționate.

Documentațiile se pot depune:
FIZIC_____________________________________________________________________
Documentațiile se pot depune personal sau prin curier, la sediul Direcției Generale Logistice a
Ministerului Afacerilor Interne din Municipiul București, str. Eforie nr. 3-5, sector 5, tel.
interior Registratură 30116 sau Secretariat 30117 (pentru preluarea documentației și
înregistrarea acesteia).

ONLINE___________________________________________________________________
- Direcția Generală Logistică desfășoară procedura de avizare a documentațiilor de urbanism și de
autorizare a lucrărilor de construcții prin intermediul Punctului de Contact Unic Electronic (PCUe),
respectiv prin portalul http://www.edirect.e-guvernare.ro/ sau www.pcue.ro;
- Pentru accesarea procedurilor pe www.pcue.ro, se selectează Catalog servicii – Servicii Naționale.
Apoi în cadrul categoriei Cetățeni se selectează Vezi toate. Pagina încarcată va afișa diverse
domenii de activitate, unde, în cadrul categoriei Urbanism veți găsi Avize pentru documentații de
urbanism și de obținere a autorizațiilor de construire. Selectând această categorie veți putea
identifica 3 proceduri diferențiate ale Direcției Generale Logistice, pentru eliberarea avizelor
Ministerului Afacerilor Interne pentru diverse tipuri de documentații, după cum urmează:
 Aviz M.A.I. – pentru obținerea autorizației de construire/desființare;
 Aviz M.A.I. – pentru aprobarea planurilor urbanistice zonale (PUZ) sau a planurilor urbanistice
de detaliu (PUD);
 Aviz M.A.I. – pentru aprobarea planurilor urbanistice generale (PUG) sau a planurilor de
amenajare a teritoriului.
- Pașii de urmat în vederea accesării procedurilor îi puteți găsi detaliați în anexa nr. 1.
- În cadrul fiecărei proceduri pentru diferitele tipuri de documentații supuse avizării veți identifica
lista cu documentele necesare pentru întocmirea documentației de avizare (anexa nr. 2), cât și
cererea tip în format .pdf ce se va completa electronic

_________________________________Anexa nr. 1________________________________
Se accesează www.pcue.ro sau www.edirect.e-guvernare.ro, apoi se urmează pașii de mai jos:

