Către: REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA („RUR”)
Subsemnata(ul), ________________________, domiciliat(ă) în _______________________
________________________________________, specialist cu drept de semnătură înscris în Tabloul
naţional al urbaniştilor, prin prezenta solicit calcularea şi facturarea tarifului de exercitare a dreptului de
semnătură datorat pentru documentația (titlul si amplasament) ______________________________1,
având următoarele date de identificare2 :
1.
2.

Categoria de documentaţie:
documentaţie de amenajare teritoriu  documentaţie de urbanism 
Tip:
2.1 Plan de amenajare teritoriu 
naţional 
zonal regional 
zonal interjudeţean  zonal frontalier 
zonal metropolitan, periurban al principalelor municipii şi oraşe 
zonal interorăşenesc sau intercomunal 
zonal interorăşenesc sau intercomunal cuprinzând localităţi cu monumente istorice înscrise
în Lista patrimoniului mondial 
zonal judeţean 
2.2 Plan urbanistic general (PUG) şi regulament aferent 
municipiul Bucureşti 
municipiu rang I 
municipiu rang II 
oraş  comună 
cu staţiuni balneare/turistice declarate sau monumente, ansambluri sau situri înscrise în Lista
monumentelor istorice 
cu monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial
2.3 Plan urbanistic zonal (PUZ) şi regulament aferent 
PUZ complexitate redusă  suprafaţă vizată ________ha
PUZ complexitate ridicată (zone centrale, zone protejate, zone turistice etc.) 
- sector municipiu Bucureşti sau zona centrală municipiu Bucureşti 
- zona centrală municipiu în integralitate 
- părţi din zonă centrală municipiu sau zonă centrală oraş 
- zone protejate sau părţi de zone protejate de orice tip sau zone turistice sau
părţi de zone turistice de interes naţional  suprafaţă vizată ________ha
2.4
Plan urbanistic de detaliu (PUD) 
imobile clasate în Lista monumentelor istorice  imobile amplasate în zone protejate 
imobile situate în municipiul Bucureşti  alte imobile 

Solicit2 emiterea facturii entităţii în cadrul căreia îmi desfăşor activitatea de specialist cu drept de
semnătură, având următoarele detalii de facturare:
Denumire:
Sediu:
CUI:
Nr. înregistrare ONRC:
Subsemnata(ul) declar că cele prezentate în cele ce preced corespund întru totul realităţii, cunoscând pe
deplin faptul că declaraţiile false sunt pedepsite conform legii române.
Data:

1
2

Semnătura:

Se va indica titulatura, astfel cum figurează în documentaţia în cauză.
În absenţa completării acestui paragraf, RUR va emite factura declarantului.

