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ANUNȚ 

privind depunerea documentelor pentru emiterea Certificatelor de Urbanism, Autorizațiilor de 
Construire / Desființare, Avizelor de Oportunitate, Avizelor Arhitectului Șef 

  
 

Cererile însoțite de documentele/documentațiile, întocmite potrivit prevederilor legale, conform 
precizărilor de mai jos. 

Cererile pentru emiterea, Certificatelor de Urbanism, Autorizațiilor de Construire, Avizelor de 
Oportunitate, precum și documentele/documentațiile necesare sunt accesibile pe pagina: 
http://www.cjhunedoara.ro/index.php/serviciul-urbanism-avizare-autorizare 

Cererea pentru emiterea avizului Arhitectului Șef, este accesibilă pe pagina: 
http://www.cjhunedoara.ro/index.php/compartiment-urbanism-amenajarea-teritoriului 

Pe cereri se va specifica obligatoriu numarul de telefon și adresa de e-mail pe care se vor 
transmite actele emise. 

Documentațiile de amenajare a teritoriului PATJ Hunedoara, PATZI Deva-Hunedoara-Simeria si 
documentatiile de urbanism PUG ale unitatilor administrativ teritoriale pentru care Consiliul Judetean 
Hunedoara emite Certificate de Urbanism, Autorizații de Construire, Avize de Oportunitate, sunt 
accesibile pe pagina: 
http://www.cjhunedoara.ro/index.php/compartiment-urbanism-amenajarea-teritoriului 
 Taxele pentru emiterea Certificatelor de Urbanism, Autorizațiilor de Construire, Avizelor de 
Oportunitate și avizelor Arhitectului Șef se vor achita în contul: 
RO02TREZ36621160250XXXXX Cod Fiscal 4374474 

Pentru calculul taxei pentru emiterea Certificatelor de Urbanism, Autorizatiilor de Construire, 
Avizelor de Oportunitate și avizelor Arhitectului Șef se va accesa pagina: 
http://www.cjhunedoara.ro/index.php/serviciul-urbanism-avizare-autorizare. 

Puteți solicita asistența funcționarilor publici din cadrul Instituției Arhitectului Șef la adresa de e-
mail: urbanism@cjhunedoara.ro sau la numerele de telefon 0729 099 035, 0254 211 350. 
 

Următoarele cereri însoțite de documentele/documentațiile, întocmite potrivit prevederilor legale, 
pot fi depuse fizic, prin poștă sau curier la sediul Consiliului Județean Hunedoara: 

1. Cererile pentru emiterea Certificatelor de Urbanism, Autorizațiilor de Construire / Desființare, 
Avizelor de Oportunitate; 

2. Cerere pentru emiterea avizului Arhitectului Șef,  
3. Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism; 
4. Cerere pentru prelungire valabilitate Certificat de Urbanism; 
5. Cerere pentru prelungire valabilitate Autorizație de Construire / Desființare;  
6. Comunicări privind începerea execuției lucrărilor; 
7. Comunicări privind terminarea execuției lucrărilor; 
8. Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire; 
9. Solicitare de desemnare a persoanei pentru participare în calitate de emitent AC la recepția la 

terminarea lucrărilor; 
10. Solicitare Certificat de atestare a edificării construcției; 
11. Solicitări de informații conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, 

în domeniul de competență a Instituției Arhitect Șef; 
12. Petiții / reclamații în domeniul executării lucrărilor de construcții. 
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Urmatoarele cereri însoțite de documentele/documentațiile, întocmite potrivit prevederilor legale, 
pot fi depuse si prin e-mail la urmatoarea adresa: urbanism@cjhunedoara.ro 

1. Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism; 
2. Cerere pentru prelungire valabilitate Certificat de Urbanism; 
3. Cerere pentru prelungire valabilitate Autorizație de Construire / Desființare;  
4. Comunicări privind începerea execuției lucrărilor; 
5. Comunicări privind terminarea execuției lucrărilor; 
6. Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire; 
7. Solicitare de desemnare a persoanei pentru participare în calitate de emitent AC la recepția la 

terminarea lucrărilor; 
8. Solicitare Certificat de atestare a edificării construcției; 
9. Solicitări de informații conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, în domeniul de competență a Instituției Arhitect Șef; 
10. Petiții / reclamații în domeniul executării lucrărilor de construcții. 

 
 
 
 
 
 
Cu stimă, 
 
 
 
 
 
 
     PREȘEDINTE,                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                Laurențiu Nistor                                                                    Daniel Dan 
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