
Nr. ……… din ………………

Către:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SALONTA

DIRECŢIA ARHITECT-ŞEF

CERERE 
pentru promovarea în şedinţa Consiliului Local a documentaţiei de urbanism

Subsemnatul1 ………………………………………………………, CNP  …………………………,
cu  domiciliul/sediul2 în  judeţul  …………………,  municipiul/oraşul/comuna  …………………,
satul ……………………, sectorul ……, cod poştal …………, str. …………………………………,
nr.  ……,  bl.  ……,  sc.  ……,  et.  ……,  ap.  ……,  telefon/fax  ………………………,  e-mail
………………………,

în calitate de/reprezentant al ………………………………, CUI/CIF ………………,
în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  350/2001, privind  amenajarea  teritoriului  şi

urbanismul,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  cu  Normele  metodologice  de  aplicare,
aprobate prin Ordinul 233/2016,

solicit  promovarea  în  şedinţa  Consiliului  Local  a Planului  urbanistic  zonal/  Planului
urbanistic de detaliu pentru3  ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
generat  de  imobilul4 …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Semnătura*

…………………………

___________________________________________________________________________________________________________
Datele  dumneavoastră  personale  sunt  prelucrate  de Primăria  Municipiului  Salonta,  potrivit  notificărilor  Autorităţii  Naţionale  de
Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu prevederile Legii 129/15.06.2018 şi ale Regulamentului 679/2016,
în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal
justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi opoziţie în condiţiile prevăzute de lege, printr-o cerere scrisă, semnată
şi datată, depusă la sediul instituţiei.

1 Numele şi prenumele solicitantului:
– persoană fizică; sau
– reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului

în cadrul firmei.
2 Adresa solicitantului:

– pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;
– pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3 Denumirea investiţiei/operaţiunii propuse.
4 Date de identificare a imobilului - teren şi/sau construcţii  - conform certificatului de urbanism emis în care este
solicitată obţinerea avizului de oportunitate.
* Se va înscrie în clar numele solicitantului:

– pentru persoană fizică: numele şi prenumele acesteia;
– pentru persoană juridică: numele şi prenumele reprezentantului acesteia, şi se va adăuga semnătura olografă a

solicitantului, împreună cu ştampila persoanei juridice.
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