
 
ROMANIA 
JUDETUL  TIMIS 
COMUNA  PECIU-NOU 
CONSILIUL  LOCAL 
 

 
 

HOTARARE 
privind completarea documentatiilor pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, 

Certificatelor de Urbanism ( alipire, dezlipire, iesire din indiviziune, etc.), 
Autorizatiei de Functionare constructii si a Autorizatiei de Nefunctionare 

constructii, cu documente in format digital ce se depun la Primaria Peciu Nou , 
compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului 

 
 
         Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou , judetul  Timis, 

Avand in vedere Referatul nr. 4117din 15.04.2009- al doamnei Toma Antonia –  
conductor arhitect  in cadrul Compartimentului de Urbanisam si Amenajarea Teritoriului 
la Primaria comunei Peciu Nou, 

Luand in considerare art. 44 si art.45 din Legea nr.7/1996 a cadastrului si 
publicitatii imobiliare; 

Avand in vedere Ordinul nr.634/13.10.2006 al Ministerului Administratiei si 
Internelor-Agentia Nationala de Cadastru si Publicitatii Imobiliare, republicata si 
completata; 

In conformitate cu prevederile art. 36 alin.5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata si modificata; 

In temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata si modificata; 

Adoptam  prezenta 
 

HOTARARE 
 
Art.1: Se aproba depunerea documentatiei in format digital, in completare la 
documentatiile solicitate in prezent pentru obtinerea urmatoarelor acte emise de 
Primaria  Peciu Nou : 
A. Pentru completarea documentatiilor in vederea obtinerii Autorizatiilor de Construire, 
trebuie sa se depuna urmatoarele: 
- planuri de situatie si planuri de incadrare in zona in format dxf; 
- planuri parcelare pe care sa fie corect identificata parcela de teren conform notatiilor 
din cartea funciara aferenta imobilului, in format dxf; 
B.Pentru Planul Urbanistic Zonal ( PUZ) si Planul Urbanistic de Detaliu ( PUD), 
documentatia trebuie sa contina urmatoarele: 
- memoriu de prezentare a lucrarii in format pdf; 
- plan cu situatia existenta in format dxf; 
- plansa cu reglementarile urbanistice in format dxf; 
- plansa cu propunerea de mobilare in format dxf; 
- plansa cu situatia juridica a terenurilor in format dxf; 
- plansa cu obiective de utilitate publica in format dxf; 
C.Documentatiile pentru obtinerea Autorizatiei de Functionare constructii si Autorizatiei 
de Nefunctionare constructii trebuie sa contina toate planurile depuse la Autorizatia de 



Construire, conform punctului A, avizate  ,spre neschimbare si in plus se va depune 
ridicarea topografice in format DXF(DWG). 
 
D. Pentru obtinerea Certificatelor de Urbanism ( alipire, dezlipire, iesire din indiviziune, 
etc.) documentatiile trebuie sa contina urmatoarele: 
 
- ridicarea topografica in format dxf; 
- plan cu propunerea de dezlipire sau alipire in format dxf si planuri parcelare pe care sa 
fie corect identificata parcela de teren conform cartii funciare aferente in format dxf. 

 
Art.2: Definitia straturilor DXF este prezentata in Anexa care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 
 
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza d-na Toma 

Antonia – arhitect la Primaria comunei Peciu Nou ,  
 

Art.4: Prezenta hotarare se comunica: 
- doamnei Toma Antonia – arhitect la Primaria Peciu Nou, 
- Primarului  comunei Peciu Nou; 
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis; 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
OROSZ VIOREL 

 
 

 
PECIU-NOU                   

          Contrasemneaza 
Data :16.04.2009                   Secretar 
Nr.101                 Viorica-Lidia  Miatov 

 
 
 
                 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  11  voturi  “pentru”-   voturi  “împotrivă”   şi -  voturi “abţinere”  din totalul de 13 



          Anexa la HCL 101din 16.04.2009 
 
  
  

Definiţia straturilor din fişierul DXF ,versiunea Auto Cad 12 
 
 
 

NUME DESCRIERE TIP 
Parcela Limita de proprietate Linie 
Nr.Postal Număr poştal Text 
SubParc Limită subparcelă( zone 

verzi,carosabil,trotuar,parcări,gard) 
Linie 

Clădire Limită construcţie ( suprafaţă construită) Linie 
Control Caroiaj la scări standard 

1:500,1:1000,1:2000,1:5000(primit de la 
primărie) 

Punct +Linie 

Strada Limită stradă Linie 
Ins Strada Denumire stradă Text 
Lin CF Linie cale ferată Linie 
Cont Hidr Limită contur Linie 
Conducta Conducte şi cabluri la suprafaţă şi 

subterane cu simboluri corespunzătoare 
Linie +Simbol 

 
 
 
ElementeEdil 

Elemente edilitare găsite pe teren 
-Stâlpi (iluminat,telefon,înaltă tensiune) 
-Cămine de vizitare(canalizare,apă, 
electricitate,telecomunicaţii,gaz) 
-Hidrant 
-Rigolă 
-Aerisire 
-Copac 

 
 
 
Simbol +Punct 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
COMUNA PECIU NOU 
PRIMARIA 
COMPARTIMENTUL URBANISM 
SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

REFERAT 
 

privind completarea documentaţiilor pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, Certificatelor 
de Urbanism (alipire/dezlipire, ieşire din indiviziune etc.), Autorizaţiei de funcţionare 

construcţii şi Autorizaţiei de nefuncţionare construcţii cu documentele în format digital ce se 
depun la Primăria Peciu Nou , Compartimentul Urbanism  

 
Pentru o mai rapida si corecta integrare a informatiilor in GIS din documentatiile depuse de catre 
petenti este necesar ca aceasta sa contina atat formatul digital(format dxf,dvg). 
 Toam Antonia- conductor arhitect in cadrul compartimentului de urbanism si amenajarea 
teritoriului la Primaria comunei Peciu Nou , propun solicitarea urmatoarelor documentatii in vederea 
elberarii autorizatiei de construire: 

Documentatia care se va depune în format digital pentru obþinerea Autorizatiei de Construire 
trebuie sã continã: 
- planuri de situatie si încadrare în zonã în format dxf, 
- planuri parcelare pe care sã fie corect identificatã parcela de teren conform C.F.-ului aferent în 
format dxf, 
Documentaþia care se va depune în format digital pentru elaborare P.U.D., P.U.Z. trebuie sã continã: 
- memoriul de prezentare a lucrãrii, în format pdf, 
- plan cu situatia existentã, în format dxf, 
- plansã cu reglementãrile urbanistice, în format dxf, 
- plansã cu propunerea de mobilare, în format dxf, 
- plansã cu situatia terenurilor, în format dxf, 
- plansã cu obiective de utilitate publicã, în format dxf. 
Documentaþia care se va depune în format digital pentru obtinerea Autorizatiei de functionare 
constructii, 
Autorizatiei de nefunctionare constructii trebuie sã continã toate planurile anexe care au fost depuse 
deja la obtinerea  Autorizatiei de Construire avizate spre neschimbare, si în plus ridicarea topograficã, 
în format dxf. 

Documentatia care se va depune în format digital pentru obtinerea Certificatelor de Urbanism 
(alipire/dezlipire, iesire din indiviziune etc.) trebuie sã continã: 
- ridicarea topograficã, în format dxf, 
- plan cu propunerea de dezmembrare sau unificare, în format dxf, 
- planuri parcelare pe care sã fie corect identificatã parcela de teren conform C.F.-ului aferent în 
format dxf. 
 
 PECIU  NOU       SEMNATURA 
 

     15.04.2009                                                                           ___________ 


