F.7

Către,
…………………………………………………………………
[conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente*)]

CERERE
PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂŢII
CERTIFICATULUI DE URBANISM
Subsemnatul1) ........................................................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu
domiciliul2)/sediul în judeţul .............................., municipiul/oraşul/comuna ....................., satul
............................, sectorul ...., cod poştal ................., str. ........................nr. ......, bl. ....., sc.
...., et. ...., ap. ....., telefon/fax ............................, e-mail .................................................,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit:

PRELUNGIREA VALABILITĂŢII
CERTIFICATULUI DE URBANISM
nr. ...........din ...................
Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul ........................................,
municipiul/oraşul/comuna ................................., satul ........................................., sectorul ......,
cod poştal ................., str. ................................................nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ......, ap.
......, sau identificat prin3) ...........................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................,
Solicit prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism nr. ......./..............din data de
....................... până la data de ...........................
Anexez prezentei cereri:
- certificatul de urbanism nr. …....../................. (în original)
- documentul privind achitarea taxei (în copie)
Data ..............................

___________
*
) Se completează, după caz:
- preşedintele Consiliului judeţean ....................
- primarul General al municipiului Bucureşti
- primarul sectorului.......al municipiului Bucureşti
- primarul municipiului .....................................
- primarul oraşului .........................................
- primarul comunei ..........................................
1
) Numele şi prenumele solicitantului
2
) Adresa solicitantului
3
) Date de identificare a imobilului - teren şi/sau construcţii

Semnătura5)
.......................................
L.S.

Documente necesare pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism:
- cerere pentru prelungirea certificatului de urbanism - corect completată, semnată şi
după caz, ştampilată de beneficiar (pe formular tip F.7.)
- certificatul de urbanism (original)
- dovada achitării taxei de prelungire a valabilităţii certificatului de urbanism (copie)

Taxa pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism este egală cu 30 % din
cuantumul taxei iniţiale pentru eliberarea certificatului şi se poate achita ȋn contul :
RO 96 TREZ 5292 116 0250 XXXXX
• Se va trece la „Beneficiar” – Oraşul Sinaia
• Se va trece la „Bancă” – Trezoreria Buşteni
• CUI 2844103
Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai
de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării
acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu,
se emite un nou certificat de urbanism.

