
CERERE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI  
MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE 

 DATE IDENTIFICARE SOLICITANT 
 

 
 

 

DENUMIRE/NUME, PRENUME  ____________________________________________ 
Persoană juridică / Persoană fizică 

 

 

NUME, PRENUME REPREZENTANT  ________________________________________ 
Se completează pentru persoanele juridice, dacă este cazul 

  

LOCALITATE  ________________________________ 

TIP ENTITATE 

municipiu/oraș/comună și sat 
str.  _____________________________________ nr.  ______ 

 

bl.  _____ 
 

sc.  _____ 
 

et.  _____ 
 

ap.  _____ 
 

Rest adresă   ____________________________________ 
Se completează în cazul în care adresa dvs. conține și alte informații 

Județ/Sector   _______________________________ DESTINATAR   _______________________________________ 

Nr. Telefon    ________________________________ E-mail   ____________________________________________ 

CONȚINUT/SCOP/OBIECTIV    ________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 
Titlul documentației. Se completează  
conform Certificatului de Urbanism 

CERTIFICAT DE URBANISM  

Nr.  _______________   din data   _______________  emis de   ________________________________________________ 

                Valabilitate  ____________________   prelungire Certificat de Urbanism   ______________________ . 
până la data de până la data de 

BENEFICIAR(i)    ____________________________________________________________________________________ 

AMPLASAMENT OBIECTIV 

LOCALITATE   _______________________________   str.   _____________________________________   nr.   _______ 

Rest adresă   __________________________________________________________  ,  județ   ___________________   ,   

nr. cad.    _________________________________________    CF nr.  _________________________________________.  

municipiu/oraș/comună și sat 

Conform Certificat de Urbanism 

bl., sc., et., ap. sau Tarla și Parcelă  

 ADRESĂ DE CORESPONDENȚĂ, DATE DE CONTACT Se completează cu date valabile în vederea comunicării  
informațiilor și expedierii avizului final prin poștă. 

Solicitantul poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică (care poate fi reprezentată de o persoană fizică). 
Solicitantul poate fi diferit de beneficiarul investiției. 

 INFORMAȚII DESPRE DOCUMENTAȚIE Se completează conform Certificatului de Urbanism. 

D.T.A.C. 

 

P.U.D. 
Plan Urbanistic de Detaliu Documentație Tehnică pentru obținerea 

Autorizației de Construire 

 

 

PENTRU DOCUMENTAȚIA: 

P.U.Z. 
Plan Urbanistic Zonal 
P.U.G
Plan Urbanistic General 

D.T.A.D. 
Documentație Tehnică pentru obținerea 
Autorizației de Desființare 

P.A.T.Z. 
Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal 

P.A.T.J. 
Plan de Amenajare a Teritoriului Județean 
P.A.T.N. 
Plan de Amenajare a Teritoriului Național 

 

 
Selectați tipul de documentație: 

Tipuri de documentații pentru care se eliberează avizul M.A.I.: 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

Adresă de corespondență și depunere documentații: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE—DIRECȚIA GENERALĂ LOGISTICĂ, Municipiul București, str. Eforie, nr. 3-5, sector 5 
Contact: nr. tel. (021) 264.86.12, centrală M.A.I.: (021) 303.70.80, int. MAI: registratură 30116, secretariat 30117, avize 30135 . 

Pentru obținerea avizului M.A.I., documentația poate fi depusă și online accesând https://edirect.e-guvernare.ro sau www.pcue.ro . 
 

https://edirect.e-guvernare.ro/

	DENUMIRENUME PRENUME: 
	NUME PRENUME REPREZENTNT: 
	LO LITTE: 
	str: 
	nr: 
	bl: 
	sc: 
	et: 
	ap: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	DESTINTR: 
	Nr Telefon: 
	Email: 
	Valabilitate: 
	fill_20: 
	conform Certificatului de Urbanism: 
	ENEFI IRi: 
	LO LITTE_2: 
	str_2: 
	nr_2: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	nr cad: 
	F nr: 
	tip_dc: [dtac]
	tip_entitate: [pfiz]
	Text3: 
	Text4: 
	Nr: 
	din data: 
	emis de: 
	prelungire  ertificat de Urbanism: 


