ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

PRIMĂRIA ORAŞULUI AZUGA
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ

Conform ANEXEI Nr. 1
a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
CONŢINUTUL-CADRU
al documentaţiei tehnice D.T. (DTOE)
pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii este:
 CERERE TIP inclusiv ANEXA;
 OPIS DOCUMENTE DEPUSE;
 DOCUMENTUL PRIN CARE SE FACE DOVADA PLĂŢII TAXEI DE AUTORIZARE (Chitanţă/Ordin
de plată);
 BI/CI (copie);
 ÎMPUTERNICIRE PENTRU DEPUNEREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE D.T.(în cazul depunerii de
către altă persoană decât titularul documentaţiei tehnice);
 CERTIFICATUL DE URBANISM (în copie);
 DOVADA TITLULUI ASUPRA IMOBILULUI, TEREN ŞI/ SAU CONSTRUCŢII (copie legalizată) sau
EXTRASUL DE PLAN CADASTRAL DE PE ORTOFOTOPLAN, ACTUALIZAT LA ZI (eliberat, la
cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară) ŞI EXTRASUL DE CARTE
FUNCIARĂ DE INFORMARE ACTUALIZAT LA ZI (eliberat, la cerere, de către biroul de cadastru
şi publicitate imobiliară - nu mai vechi de 30 zile);
 AVIZELE, ACORDURILE ŞI PUNCTUL DE VEDERE/ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂŢII
PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI (solicitate prin certificatul de urbanism - în copie);
 DOVADA DE LUARE ÎN EVIDENŢĂ A PROIECTULUI LA ORDINUL ARHITECŢILOR DIN
ROMÂNIA;
Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor - D.T.O.E. este necesară în toate
cazurile în care se realizează o investiţie şi se prezintă, de regulă, împreună cu documentaţia
tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în condiţiile legii.
Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea
tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie
a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara
acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, după cum urmează:
SECŢIUNEA I:
Piese scrise
1.Lista şi semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din
proiect pentru care răspund.

2.Memoriu
Acesta va cuprinde:
- descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor,
amenajărilor şi depozitelor de materiale;
- deviz estimativ pentru lucrările de organizare a şantierului;
- asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente;
- asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului;
- precizări cu privire la accese şi împrejmuiri;
- precizări privind protecţia muncii.
SECŢIUNEA II:
Piese desenate
Plan general
a)la lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizată conform planului de situaţie
privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei şi toate
amenajările şi construcţiile provizorii necesare realizării acesteia;
b)la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a execuţiei lucrărilor vor
putea fi prezentate şi în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al
documentaţiei tehnice - D.T pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos
un cartuş, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de
înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul documentaţiei tehnice - D.T. şi al
planşei, numărul documentaţiei tehnice - D.T. şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi
semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

