Către: REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA („RUR”)
Subsemnata / Subsemnatul:
,
specialist cu drept de semnătură, cu sediu profesional în județul:
,
e-mail :
, nr.tel. mobil :
înscris în Tabloul Național al Urbaniștilor, prin prezenta solicit emiterea facturii tarifului de exercitare a
dreptului de semnătură datorat pentru documentația (titlu și amplasament)i:
,
Denumire documentații și studii aferente conform legii 350 / 2001
A. DOCUMENTAȚII DE AMENAJAREA TERITORIULUI - Plan de amenajare a teritoriului
Nationalii
1.
Studiu de fundamentare aferent Secțiunilor PATN
☐
iii
Zonal regional
2.
Studiu de fundamentare aferent Secțiunilor PATZR
☐
Zonal:
Interjudețean
☐
Frontalier
☐
Metropolitan, periurban al principalelor municipii și orașe
☐
3.
Zonal:
interorășenesc sau intercomunal

☐

care cuprinde localități cu monumente istorice, înscrise în Lista patrimoniului mondial ☐
4.

Județean

☐

B. DOCUMENTAȚII DE URBANISM
B.1. Plan urbanistic general si regulament local aferent acestuia
1.

Municipiul Bucuresti

☐

Municipiu

☐

2.

rang I (conf. clasificării din legea 351 / 2001)

☐

rang II (conf. clasificării din legea 351 / 2001)

☐

3.

Oraș

☐

4.

Comună

☐

Municipii, orașe si comune care includ stațiuni balneare/turistice declarate, sau monumente,
☐
ansambluri sau situri înscrise în Lista monumentelor istorice
Municipii, orașe și comune care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului
6.
☐
mondial
B.2. Plan urbanistic zonal si regulament local aferent acestuia
5.

PUZ-uri de complexitate redusă pentru zone funcționale diverse (rezidențiale, mixte, de
circulație, de activități, de echipare tehnică, capacități pentru energii regenerabile etc.) în
intravilan sau extravilan
mai mic sau egal cu 0,50 ha ☐
1.
2.

între 0,50-1,00 ha ☐

3.

între 1,01-5,00 ha ☐

4.

între 5,01-20,00 ha ☐

5.

între 20,01-50,00 ha ☐

6.

peste 50,0 ha ☐

PUZ-uri de complexitate ridicată (zone centrale, zone protejate, zone turistice etc.)iv

7.

Sector al municipiului Bucuresti sau zona Centrală a municipiului București

☐

8.

Zona centrală a municipiului în integralitatea sa

☐

9.

Părți din zona centrală a municipiului sau zona centrală a orașului

☐

Zone protejate sau părți de zone protejate de orice tip sau zone turistice sau părți de zone
☐
turistice de interes național până la 20 ha inclusiv
Zone protejate sau părți de zone protejate de orice tip sau zone turistice sau părți de zone
☐
11.
turistice de interes național peste 20 ha
B.3. Plan urbanistic de detaliu
10.

1.

Imobile clasate în Lista monumentelor istorice și cele care se amplasează în zone protejate,
☐
inclusiv municipiul București

2.

Alte imobile

☐

Tip documentație:
Elaborator( societate, PFA):
Coordonator (specialist RUR):
Simboluri ștampilă:
Elaboratorii părților de
documentație v:
Solicit viemiterea facturii pe numele firmei, BIA, BIU coordonatorului/ entitatii in cadrul căreia iși
desfăsoară activitatea de specialist cu drept de semnătură, având următoarele detalii de facturare:
Denumire:
Sediu:
CUI:
Nr. înregistrare ONRC:
sau pe numele meu (coordonator persoana fizica):

, avand urmatoarea adresa (BI/CI):

Intrucat, este obligatoriu ca factura emisa sa fie pe numele specialistului RUR/ a societatii in
care isi desfasoara activitatea, este necesar ca plata sa fie efectuata de catre acesta (specialist
RUR/societate).
Subsemnata(ul) declar că cele prezentate în cele ce preced corespund întrutotul realității, cunoscând
pe deplin faptul că declarațiile false sunt pedepsite conform legii române.
Data:

i

Semnătura:

Se va indica titulatura așa cum figurează în documentația în cauză.
Se elaborează ca proiect de lege de către ministerul de resort, pe bază de studii de fundamentare.
iii
Corelat cu prevederile OMDRAP nr. 233 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentațiilor de
urbanism.
iv
Indiferent de suprafață pentru tipurile de la pozițiile 7 - 9
v
Nume și prenume. Înșiruiți despărțind prin punct și virgulă pentru a indica distinct fiecare elaborator!
ii

