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   M U N I C I P I U L  O N E Ș T I                                   
  D I R E C Ț I A  D E  U R B A N I S M                            

     

 

I  N  F  O R  M A R  E  

PRIVIND ETAPELE NECESARE APROBĂRII UNUI PUZ 
LA INIȚIATIVA UNUI INVESTITOR PRIVAT 

 
 Pentru evitarea unor situații generate de necorelarea între soluția propusă, 
obținerea avizelor și consultarea publică, prezentăm mai jos etapele necesare aprobării 
unui PUZ la inițiativa unui investitor privat. 
 
 

1. CERTIFICATUL DE URBANISM emis în scopul întocmire PUZ. 
Documentația necesară emiterii unui certificat de urbanism: 

a) Extras de carte funciară actualizat 
b) Extras din planul cadastral pe ortofotoplan. 
 
2. Obținerea PUNCTULUI DE VEDERE al Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) care funcționează la nivelul județului Bacău în 
scopul fundamentării tehnice de specialitate a deciziei arhitectului șef privind emiterea 
avizului de oportunitate a elaborării PUZ. 

Etape: 
a) Solicitantul avizului de oportunitate depune la registratura Consiliului Județean 

Bacău următoarele: 
✓ cerere pentru emiterea unui punct de vedere al C.T.A.T.U. privind studiul 

de oportunitate elaborat: 
✓ Studiul de Oportunitate, în două exemplare; 
✓ copia Certificatului de urbanism; 
✓ copia dovezii titlului asupra imobilului – teren și/sau construcții/extrasul 

de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare 
actualizat la zi. 

b) documentația depusă de solicitant este analizată în cadrul ședinței C.T.A.T.U.; 
c) Consiliul Județean Bacău transmite către solicitant un exemplar al Studiului de 

Oportunitate depus, însoțit de observațiile membrilor C.T.A.T.U.; 
d) solicitantul se adresează Primăriei municipiului Onești pentru emiterea avizului 

de oportunitate prezentând punctul de vedere al C.T.A.T.U. și studiul de 
oportunitate în baza căruia a fost emis acest punct de vedere. 

 
3. Solicitare emitere aviz de oportunitate pe baza următoarelor documente: 

i) cerere tip – formularul F4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; 

ii) Certificatul de Urbanism – copie; 
iii) Studiu de Oportunitate, în două exemplare, compus din: 

➢ piese scrise: memoriu tehnic explicativ, care cuprinde:   
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   - prezentarea investiţiei/operaţiunii propuse;   
   - indicatorii propuşi;   
   - modul de integrare a investiţiei/operaţiunii propuse în zonă;   
   - prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii 
teritoriale de referinţă;   
   - categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi 
categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale.   

➢ piese desenate:   
   - încadrarea în zonă;   
   - plan topografic/cadastral cu zona de studiu;   
   - conceptul propus - plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a 
vecinătăţilor, modul de asigurare a acceselor şi utilităţilor.   

 
4. Analiza fundamentării derogării de la PUG propuse prin Studiul de Oportunitate, 

etapă în care se poate solicita modificarea sau completarea studiului de oportunitate cu 
alte studii de specialitate (circulație, însorire, conformare spațial-volumetrică) sau se 
poate respinge soluția propusă cu motivarea considerentelor pentru care derogarea 
propusă nu este oportună. 

În termen de 30 zile de la depunerea cererii pentru emiterea avizului de 
oportunitate, solicitantul va primi un răspuns, fie în sensul completării / respingerii, fie 
prin emiterea avizului de oportunitate.  

Ulterior obținerii avizului de oportunitate și cu respectarea condițiilor impuse 
prin acesta, se va putea începe elaborarea PUZ . 

Odată cu emiterea avizului de oportunitate va fi emis și documentul de 
planificare a procesului de informare și consultare a publicului în baza căruia se 
desfășoară procesul de participare a publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor 
de amenajare a teritoriului și de urbanism, în conformitate cu prevederile HCL nr. 99 din 
data de 30.11.2011. 

 
5. Inițiatorul/elaboratorul redactează o forma inițială a PUZ, ce respectă condițiile 

impuse prin avizul de oportunitate, necesară publicării anunțului de intenție ca primă 
etapă de consultare publică. 

   Informarea şi consultarea publicului în etapa pregătitoare se realizează în 
conformitate cu prevederile art. 25 din Regulamentul local de implicare a publicului în 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism în 
municipiul Onești, aprobat prin HCL nr. 99/30.11.2011. 

  După publicarea anunțului de intenție se așteaptă primirea observațiilor, 
propunerilor, comentariilor la acesta, din partea celor interesați, timp în care 
elaboratorul poate întocmi studiile de fundamentare prevăzute de art. 20 din Normele 
de aplicare a Legii nr. 350/2001. 

 

6. Pe baza avizului de oportunitate, observațiilor primite  din partea celor interesați  
și studiilor de fundamentare se elaborează   PROPUNEREA PUZ. 

Informarea şi consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac 
înainte de transmiterea documentaţiei pe circuitul tehnic de avizare, în conformitate cu 
prevederile art. 27 din Regulamentul aprobat prin HCL nr. 99/30.11.2011, aceasta 
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constituind parcurgerea celei de-a doa etape de consultare publică, după care se 
așteaptă primirea observațiilor, propunerilor, comentariilor la această propunere, din 
partea celor interesați. 

 

7. Se întocmește documentația de obținere a avizului de mediu și a celorlalte avize 
solicitate prin certificatul de urbanism și studiul de oportunitate, ultimul aviz fiind avizul 
consiliului județean Bacău.  Orice alt aviz  care a fost solicitat / emis anterior avizului de 
oportunitate sau  în baza unei documentații ce nu  respectă condițiile impuse prin 
avizul de oportunitate nu vor fi acceptate, fiind necesară actualizarea acestor avize. 

 

8. Se elaborează varianta finală a PUZ ce va integra toate condițiile impuse de 
avizatori, ce va fi din nou supusă consultării publicului și în urma observațiilor, 
propunerilor, comentariilor primite se va finaliza RAPORTUL  INFORMĂRII  ŞI  
CONSULTĂRII  PUBLICULUI,  CARE  FUNDAMENTEAZĂ  DECIZIA  CONSILIULUI  LOCAL  
DE  ADOPTARE  SAU  NEADOPTARE  A PUZ,  întocmit de către persoana responsabilă 
din cadrul Compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului. 

 

9. Depunere  variantă finală documentație însoțită de avize și dovada achitare tarife 
la registratura instituției. 

    Predarea documentației supusă aprobării se va face în două exemplare tipărite și 
un exemplar în format electronic fișier pdf. conform art. 18 alin. (9) din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul. 

    Se verifică documentația depusă și în cazul în care aceasta este incompletă sau 
neconformă se restituie solicitantului. 

Dacă aceasta este completă se întocmește referatul de specialitate al 
arhitectului-șef , se păstrează documentația pe site-ul Primăriei municipiului Onești 
pentru 30 zile, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, după care primarul va promova documentația în vederea aprobării prin 
hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Onești 

NOTĂ!!! 
    În această situație nu poate fi respectat termenul de 30 zile de la data înregistrării 

documentației complete la registratura primăriei. 
 

10. Supunere spre aprobare  
     În termen de maximum 45 de zile de la finalizarea dezbaterii publice şi înaintarea 

expunerii de motive elaborate de primar/președintele consiliului județean și a raportului 
de specialitate elaborat de către arhitectul-şef, consiliul județean sau local are obligația 
să emită o hotărâre prin care aprobă sau respinge documentația de amenajare a 
teritoriului sau urbanism.   

Hotărârea Consiliului Local împreună cu documentația în formă electronică vor fi 
transmise către OCPI potrivit art. 471  alin. (2) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul și publicată pe site-ul instituției potrivit art. 43 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001. 
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11.  Monitorizarea privind disciplina în amenajarea teritoriului și urbanism. 
     În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (3) din Normele metodologice de 

aplicare a legii nr. 350/2001, ”Autoritățile administrației publice locale, prin organele 
proprii cu atribuții în acest scop, potrivit Legii, au obligația de a organiza şi de a efectua 
permanent acțiuni de monitorizare şi control vizând disciplina în amenajarea teritoriului 
şi urbanism pe raza unității administrativ-teritoriale”.   

 

 

 

 


