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În contextul masurilor impuse de  PANDEMIA  virusului COVID-19 și necesității asigurării 
serviciilor publice specifice Direcției urbanism  în regim de continuitate informam solicitanții 
asupra procedurii de calcul a : 

CUANTUMULUI TAXEI DE EMITERE A CERTIFICATULUI  DE URBANISM 

Solicitanții au obligația depunerii  Cererilor  de  emitere a Certificatelor de urbanism  însoțite 
de  copia  documentului de plată a taxei pentru emiterea Certificatului  de urbanism 

In scopul calculării cuantumului acestei taxe, solicitanții vor depune în format electronic la 
adresa de e-mail: urbanism@onesti.ro  sau în format tipărit  la Registratura Primăriei 
Municipiului Onești , următoarele înscrisuri : 
 

A.) - 1 COPIE  - CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM     

formular tipizat model F.1 din Anexa.1 a Ordinului 839/2009 în care vor menționa obligatoriu 
numărul de telefon sau adresa de email la care urmează a fi contactați pentru plata taxei 

B. ) - 1 COPIE  - DOCUMENTE  CADASTRALE/TOPOGRAFICE , ce diferă în funcție de 
situația imobilului în evidentele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  :   

1)  pentru situația în care imobilele NU au fost  înscrise în evidenţele de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară se va anexa : 

• 1 COPIE  - PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ ELIBERAT DE CĂTRE  OCPI  BACĂU   

2)   pentru situația în care imobilele SUNT înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară se va anexa :  

• 1 COPIE  - EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL DE PE ORTOFOTOPLAN  

• 1 COPIE  - EXTRAS CARTE FUNCIARA 

Mențiune:  ambele documente vor fi actualizate la zi ( nu mai vechi de 30 de zile), eliberate, 
la cerere, de către BCPI ONEȘTI . 

C)  Dacă se solicită executarea unor lucrări de BRANȘAMENTE  se va anexa suplimentar: 

• 1 COPIE  -  PLAN DE SITUATIE   CU REPREZENTAREA BRANSAMENTULUI 
PROPUS 

• 1 COPIE  - ACORDUL  DE  PRINCIPIU AL FUNRIZORULUI  DE  UTILITĂȚI  

D)  Dacă se solicită executarea unor lucrări de EXTINDERE RETELE  UTILITĂȚI   se va 
anexa suplimentar: 

• 1 copie  -  PLAN DE SITUATIE   CU REPREZENTAREA RETELEI  PROPUSE 

 

Pentru plata taxei de emitere, solicitanții urmează a fi notificați în baza numărului de 
telefon sau adresei de e-mail furnizate prin Cererea de emitere a Certificatului de urbanism 
cu privire la   :  

• cuantumul taxei și data de la care se pot prezenta la  Casieria instituției pentru a face plata 
daca optează sa efectueze plata taxei  in numeral  

• cuantumul taxei și data de la care pot plăti valoarea taxei de emitere în contul trezoreriei 
Onești    :  Cont IBAN -  RO82 TREZ 0622 10702 50 XXXXX  ,  CUI:  RO 43 53 250    

ulterior efectuării  plații, solicitanții vor depune la Registratura instituției  în original   Cererea 
de emitere a Certificatului de urbanism, documentația cadastrala și copia documentului care 
atesta efectuarea plății.   

Lipsa numărului de telefon sau a datelor de contact prin e-mail va face imposibilă 
anunțarea solicitanților asupra  datei de plată a taxei și ulterior depunerea 
documentației complete la registratura instituției. 
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