
 

Notă: 
* În situația în care se dorește obținerea avizului pentru două sau mai multe amplasamente, se va depune câte un dosar 

pentru fiecare dintre amplasamentele pentru care se solicită avizul tehnic ce va conține toate documentele menționate 
mai sus. 
* Adresa completă a amplasamentului pentru care se solicită avizul, care trebuie să corespundă cu cea din chitanță, 
planuri și certificatul de urbanism (dacă există); 
* Numele persoanei care solicită avizul trebuie să corespundă atât pe cerere cât și pe chitanță, chiar și în cazul în care 
documentația este depusă de altă persoană (această persoană va avea obligatoriu împuternicire care se va atașa 
documentației depuse); 
* Adresa la care trebuie transmis avizul, în cazul în care diferă față de adresa de corespondență a solicitantului, se va 
specifica în cerere; 
* Cererea trebuie sa fie semnată (semnată și ștampilată în cazul solicitanților persoane juridice). 

* Solicitantul va introduce „X” în casetă , la rubrica documente anexă, pentru actele pe care le depune anexat cererii. 

 

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

În atenția Arhitectului Șef al Municipiului București 
 
 
Serviciul  Proiecte Urbane 
  

 Subsemnatul(a).......................................................................................cu domiciliul în  

...........................................strada...................................nr...................bloc........................... 

scara....................ap.................sector................telefon......................................................... 

solicit eliberarea unui Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație pentru: 

a)  amplasamantul din strada ...............................................nr..........lot...........sector............ 

b)  teritoriul de referință delimitat prin .................................................................................... 

 Anexez următoarele documente: 

 Plan încadrare în zonă sc. 1/2000 și plan cadastral sc. 1/500, eliberate de  Oficiul 

de Cadastru și Publicitate Imobiliară București, actualizate - în copie color - pe care să fie 

delimitat/marcat terenul (cu identificarea numărului poştal şi numărului cadastral al 

acestuia) pentru care se solicită eliberarea avizului și pe care să se poată identifica 

vecinătățile; 

 Certificat de urbanism – în copie - în cazul în care acesta a fost emis; 

 Chitanță – în original/copie - taxa plătită în funcție de suprafața de teren conform 

HCGMB 136/30.05.2002 (tarifele pentru avizele tehnice de consultanță preliminară de 

circulație, fără planșă, sunt prevăzute pe verso); 

 Împuternicire – în original/copie - în cazul în care documentația a fost depusă de 

altă persoană decât beneficiarul. 

 

 

 

Data ...........................                                           Semnatura solicitantului .......................... 

 



 

 

 

 Extras din HCGMB 136/30.05.2002 

 

DENUMIRE (TIP AVIZ) Echivalent 
TARIF – Lei 

(RON) 

AVIZE DE CONSULTANȚĂ PRELIMINARĂ 
CATEGORIA A.1.  LOT/PARCELĂ  
PENTRU MĂRIMEA TERITORIULUI DE ANALIZĂ S 1000 mp 

 

4. Aviz de consultanță preliminară informativă pentru analize 
prospective de trafic, fără planșe 

 

41 

AVIZE DE CONSULTANȚĂ PRELIMINARĂ 
CATEGORIA A.2.  ZONA URBANĂ  
PENTRU MĂRIMEA TERITORIULUI DE ANALIZĂ 
1000 S  20.000 mp 

 

4. Aviz de consultanță preliminară informativă pentru analize 
prospective de trafic, fără planșă 

 

60 

AVIZ DE CONSULTANȚĂ PRELIMINARĂ 
CATEGORIA A.3.  TERITORIU URBAN  
PENTRU MĂRIMEA TERITORIULUI DE ANALIZĂ 
20.000 S  100.000 mp  

 

4. Aviz de consultanță preliminară informativă pentru analize 
prospective de trafic, fără planșă 

 

70 

 


