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ROMÂNIA
JUDETUL BOTO ANI

PRIM RIA COMUNEI MIH ILENI
nr. 5541 din 21.12.2015

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 18 din 21.12.2015

ÎN SCOPUL: EFECTU RII DE PROCEDURI NOTARIALE PRIVIND CIRCULA IA IMOBILIAR
Urmare cererii adresate de
domiciliul
cu

(2)

___________________

(1)

FRAN ORTANSA,
municipiul
ora ul
comuna

în jude ul BOTO ANI

sediul
satul

MIH ILENI

PÂRÂU NEGRU sectorul---- cod po tal 717263

strada

nr.

bl.

sc.

et.

ap. ____________

telefon / fax, e-mail ---------------------------,
înregistrat la nr.5541/21.12.2015
Pentru imobilul - teren i/sau construc ii - situat în jude ul Boto ani
municipiul
ora ul Mih ileni
satul PÂRÂU NEGRU sectorul ----comuna
cod po tal 717263 strada
nr.
bl. ---------------- sc. ------------et.----------- ap.----------sau identificat prin

(3)

: - Plan de situa ie
- PC 371/1

- Certificat de mo tenitor nr. 252, din 21 decembrie 2011, valabil cu încheierea de rectificare nr. 29 din 26.08.2015 , întocmit la
B.N.P.A. ” Teodorescu Dorina - Pricop Luiza”, cu sediul pe str. Petru Rare , nr. 7, bl. 7, ap.1, mun. Dorohoi, jud. Boto ani ;
- Certificat fiscal eliberat sub nr. 5521 din 21.12.2015, de c tre Prim ria comunei Mih ileni, jud. Boto ani
____________________________________________________________________________________________________
În temeiul reglement rilor documenta iei de urbanism nr._ _/_ , faza PUG/PUZ/PUD, aprobat prin hot rârea Consiliului
jude ean/local MIH ILENI nr. 34/30.11.2002 ,
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, se
1. REGIMUL JURIDIC :

CERTIFIC

:

- teren proprietate privat , situat în satul Pârâu Negru, comuna MIH ILENI, jude ul Boto ani, conform PUG aprobat
- imobil proprietate privat , bun propriu a doamnei FRAN ORTANSA , v duv , dobândit conform Certificatului de mo tenitor
nr. 252, din 21 decembrie 2011, valabil cu încheierea de rectificare nr. 29 din 26.08.2015 , întocmit la B.N.P.A. ” Teodorescu
Dorina - Pricop Luiza”, cu sediul pe str. Petru Rare , nr. 7, bl. 7, ap.1, mun. Dorohoi, jud. Boto ani i a Certificatului fiscal
eliberat sub nr. 5521 din 21.12.2015, de c tre Prim ria comunei Mih ileni, jud. Boto ani,în suprafa total de 1.974 mp, teren
situat în satul Pârâu Negru, comuna Mih ileni, jude ul Boto ani, având func iunea de teren arabil.
Suprafa a pentru care se emite Certificatul de Urbanism în scopul efectu rii opera iunilor notariale privind circula ia imobiliar
conform solicit rii din cererea depus este de 1.974 mp

2

2. REGIMUL ECONOMIC :
- situa ia existent : teren situat în 371/1, în satul Pârâu Negru,
având permisiunea de construire pe suprafa a de
1.974 mp din totalul de 1.974 mp conform PUG-ului satului
Pârâu Negru, având func iunea actual de teren proprietate
privat , f construc ii existente.

- situa ia propus : se dore te efectuarea de opera iuni
notariale privind circula ia imobiliar – vânzare teren
intravilan

3. REGIMUL TEHNIC :
- teren situat în satul Pârâu Negru, comuna MIH ILENI.
- cu suprafa a total de 1.974mp,
- accesul se poate realiza pietonal i auto.

INFORMATIV, în vederea construirii , este obligatoriu respectarea urm toarelor condi ii :
- POT maxim 30 % pentru zonele f riscuri naturale previzibile, 20 % pentru zonele de versant, 15 % în zonele susceptibile
de alunecare, 50 % pentru zonele centrale.
- CUT – pentru zonele f riscuri naturale previzibile : 0,9 mp adc/mp teren pentru P+2; 0,6 mp adc/mp pentru P+1; 0,3 mp
adc/mp pentru Parter;
- pentru zonele de versant : 0,4 mp adc/mp teren pentru P+1 ; 0,2 mp adc/mp teren pentru Parter.
- pentru zonele susceptibile la alunecare : 0,30 mp adc/mp teren pentru P+M; 0,15 mp sdc/mp teren.
Regimul de în ime : maxim 3 niveluri, P+2, cu o în ime de cca. 9,0 m la corni .
Construc ia se vor amplasa la minim 5,00 m fa de limita posterioar a propriet ii.
Distan a minim dintre cl dirile din parcel va fi egal cu jum tate din în imea la corni e a cl dirii celei mai înalte, dar
nu mai pu in de 3,0 m.
Distan ele minime obligatorii fa de limitele laterale i posterioare ale parcelei vor fi conform Codului Civil (1,9 m – H/2)
Dac construc ia va avea ferestre spre vecini, distan a dintre cl direa nou i cea existent va fi egal cu cel pu in jum tate din
în imea la coam a celei mai înalte din cl diri, dar nu mai pu in de 3,0 m.
Amplasarea anexelor gospod re ti, se va face la distan a fa de împrejmuirea vecin , care s respecte normele de igien i
cele de PSI.
La stabilirea amplasamentului construc iilor se vor repecta prevederile Codului Civil, art. 461 – 471, pentru accesele obligatorii,
prevederile art. 616 – 619 din Codul Civil ; se vor respecta toate prevederile Codului Civil cu privire la construc ii.
Opera iunile notariale se vor realiza conform de persoana tehnice autorizate
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(4)
Prezentul Certificat de Urbanism poate fi utilizat / nu poate fi utilizat în scopul declarat pentru / întrucât:

EFECTUAREA DE OPERA IUNI NOTARIALE PRIVIND CIRCULA IA IMOBILIAR sat MIH ILENI
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(4)

Scopul emiterii certificatului de urbanism conform preciz rii solicitantului, formulat în cerere

CERTIFICATUL DE URBANISM NU INE LOC DE
AUTORIZA IE DE CONSTRUIRE / DESFIIN ARE
I NU CONFER DREPTUL DE A EXECUTA LUCR RI DE CONSTRUC II
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4. OBLIGA II ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM :
În scopul elabor rii documenta iei pentru autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii – de construire / de
desfiin are – solicitantul se va adresa autorit ii competente pentru protec ia mediului :
Agen ia pentru protec ia Mediului Boto ani, b-dul Mihai Eminescu , 44
Telefon : +40231584135, fax : +40231584139, www.apmbotosani.ro
În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private asupra
mediului, modificat prin Directiva Consiliului 97/11/CE i prin Directiva Consiliului i Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea
publicului la elaborarea anumitor planuri i programe în leg tur cu mediul i modificarea, cu privire la participarea publicului i accesul la
justi ie, a Directivei 85/337/CEE i a Directivei 96/61/CE. prin certificatul de urbanism se comunic solicitantului obliga ia de a contacta
autoritatea teritorial de mediu pentru ca aceasta s analizeze i s decid , dup caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investi iei publice
/ private în lista proiectelor supuse evalu rii impactului asupra mediului.
În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desf oar dup
emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documenta iei pentru autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii la autoritatea
administra iei publice competente.
În vederea satisfacerii cerin elor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competent pentru protec ia
mediului stabile te mecanismul asigur rii consult rii publice, centraliz rii op iunilor publicului i formul rii unui punct de vedere oficial cu
privire la realizarea investi iei în acord cu rezultatele consult rii publice.
În aceste condi ii:

Dup primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obliga ia de a se prezenta la autoritatea
competent pentru protec ia mediului în vederea evalu rii ini iale a investi iei i stabilirii necesit ii evaluarii
efectelor acesteia asupra mediului. În urma evalu rii ini iale a investi iei se va emite actul administrativ al
autorit ii competente pentru protec ia mediului
În situa ia în care autoritatea competent pentru protec ia mediului stabile te necesitatea evalu rii efectelor
investi iei asupra mediului, solicitantul are obliga ia de a notifica acest fapt autorit ii administra iei publice
competente cu privire la men inerea cererii pentru autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii
În situa ia în care, dup emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derul rii procedurii de evaluare a
efectelor investi iei asupra mediului solicitantul renun la inten ia de realizare a investi iei are obliga ia de a
notifica acest fapt autorit ii administra iei publice competente.
5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZA IEI DE CONSTRUIRE/DESFIIN ARE VA FI ÎNSO IT
DOCUMENTE:

DE URM TOARELE

a) Certificatul de urbanism;
b) Dovada titlului asupra imobilului, teren i/sau construc ii, sau, dup caz, extrasul de plan cadastral
actualizat la zi i extrasul de carte funciar de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie
legalizat )
D.T.A.C.

c) Documenta ia tehnic – D.T., dup caz:
D.T.O.E.

D.T.A.D.

d) Avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism
d.1. Avize i acorduri privind utilit ile urbane i infrastructura:
alimentare cu ap
canalizare
alimentare cu energie electric
alimentare cu energie termic

gaze naturale
telefonie
salubritate
transport urban

Alte avize/acorduri
___________________
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d.2. Avize i acorduri privind:
securitatea la incendiu

protec ia civil

s

tatea popula iei

d.3. Avize / acorduri specifice ale adminustra iei publice centrale i /sau ale serviciilor descentralizate ale acestora
aviz Direc ia de S
Boto ani

tate Public

aviz Agen ia pentru Protec ia Mediului
Boto ani

aviz S.G.A. Boto ani

dovada înregistr rii proiectului la
O.A.R. – 1 exemplar original
d.4. Studii de specialitate
ridicare TOPO cu viza OCPI

_______________________________

____________________________

e) Actul administrativ al autorit ii competente pentru protec ia mediului
f) Dovada privind achitarea taxelor legale
Documentele de plat ale urm toarelor taxe (copie)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 3 luni de la data emiterii.

PRIMARUL COMUNEI MIH ILENI,
dr.IOAN LAUREN IU BARBACARIU

L.S.

SECRETAR ,
CORNELIA APETRI

p. ARHITECT EF,
ing. Apetri tefan Alexandru

Achitat taxa de : - 17 LEI–tax eliberare Certificat de Urbanism conform chitan ei nr.1 din21.12.2015 i
- 15 LEI - tax avizare Certificat de Urbanism conform chitan ei nr. 3444 din 21.12.2015
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In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii, republicat , cu modific rile
i complt rile ulterioare,

SE PRELUNGE TE VALABILITATEA

CERTIFICATULUI DE URBANISM
de la data de

pân la data de ______________________.

Dup aceast dat , o nou prelungire a valabilit ii nu este posibil , solicitantul urmând s ob in , în condi iile
legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMARUL COMUNEI_________________________

SECRETAR,

L.S.

ARHITECT EF ****)

Data prelungirii valabilit ii : _______________________
Achitat taxa de : ____________________________ lei, conform chitan ei nr.____________ din _______________
Transmis solicitantului la data de __________________ direct / prin po .

*) Se completeaz , dup caz : - Consiliului jude ean
- Prim ria municipiului Bucure ti
- Prim ria sectorului ___ al municipiului Bucure ti
- Prim ria municipiului
- Prim ria ora ului
- Prim ria comunei
**) Se completeaz în conformitate cu declara ia scopului înscris în cererea pentru
emiterea certificatului de urbanism.

***) Se completeaz , dup caz : - Pre edintele Consiliului jude ean
- Primarul General al municipiului Bucure ti
- Primarul sectorului ___ al municipiului Bucure ti
- Primar
****)Se va semna, dup caz, de c tre arhitectul ef sau « pentru arhitectul ef » de
tre persoana cu responsabilitate în domeniul amenaj rii teritoriului i
urbanismului.

