MUNICIPIUL ONEȘTI

DIRECȚIA DE URBANISM

COMPARTIMENT URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
În contextul masurilor impuse de PANDEMIA virusului COVID-19 și necesității asigurării
serviciilor publice specifice Direcției urbanism în regim de continuitate informam solicitanții
asupra procedurii de calcul a :
CUANTUMULUI TAXEI DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE
Solicitanții au obligația depunerii Cererilor de emitere a Autorizațiilor de construire sau
desființare și a documentațiilor aferente, doar in situația în care solicitantul anexează
următoarele documente de plată:
• copia documentului de plată a taxei de emitere a autorizației de construire sau
desființare
• copia documentului de plată a timbrului de arhitectură
În scopul calculării cuantumului acestei taxe, solicitanții vor depune în format electronic la
adresa de e-mail: urbanism@onesti.ro sau în format tipărit la registratura primăriei
municipiului Onești , următoarele înscrisuri diferite în funcție de destinația rezidențiala sau
nerezidențiala a construcțiilor ce fac obiectul solicitării :
A) Pentru autorizarea lucrărilor aferente CONSTRUCȚIILOR REZIDENȚIALE
(locuințe sau anexele acestora ) se va prezenta :
•
•
•

1 COPIE - Cerere pentru emiterea Autorizaţiei de construire/desfiinţare formular tipizat model F.8 din Anexa.1 a Ordinului 839/2009
1 COPIE - PLAN DE SITUAȚIE din care să rezulte suprafața construita desfășurată
a clădirii
1 COPIE - DEVIZ GENERAL DE LUCRĂRI - extras din documentația tehnică

B) Pentru autorizarea lucrărilor aferente CONSTRUCȚIILOR NEREZIDENȚIALE
se va prezenta :
•
•

1 COPIE - Cerere pentru emiterea Autorizaţiei de construire/ desfiinţare formular tipizat model F.8 din Anexa.1 a Ordinului 839/2009
1 COPIE - DEVIZ GENERAL DE LUCRARI - extras din documentația tehnică

Pentru plata taxei de emitere, solicitanții urmează a fi anunțați în baza numărului de telefon
sau adresei de e-mail, precizată în Cererea de emitere a Autorizației de construire sau
desființare cu privire la :
• valoarea taxei și data de la care solicitantul se poate prezenta la Camera 9 situată la
parterul primăriei municipiului Onești pentru a plăti, dacă solicitantul optează să efectueze
plata taxei in numerar
• valoarea taxei și data de la care solicitantul poate plăti valoarea taxei de emitere în contul
trezoreriei Onești :
Cont IBAN - RO82 TREZ 0622 10702 50 XXXXX, CUI: RO 4353250
ulterior efectuării plăților, solicitanții pot depune la Registratura instituției , în original
următoarele documente : Cererea de emitere a autorizației și documentația completă însoțită
de copia documentele care atestă efectuarea plăților
Lipsa numărului de telefon sau a datelor de contact prin e-mail va face imposibilă
anunțarea solicitanților asupra cuantumului și datei la care pot plăti taxei și ulterior
depunerea documentației complete la registratura instituției.
Pagina 1 din 1

