PENTRU EVITAREA DEPLASARILOR IN ACEASTA PERIOADA
VA RECOMANDAM SA FOLOSITI SOLUTIA ELECTRONICA PENTRU EMITEREA CERTIFICATELOR DE
URBANISM, PENTRU CETATENI IN EXTRAVILAN
GIS.CJBRAILA.RO
ASTFEL:
1. Pentru orice persoana fizica sau juridica care solicita emiterea unui certificat de urbanism cu
instrumente electronice, trebuie sa urmeze urmatorii pasi:
















Sa acceseze urmatorul site: gis.cjbraila.ro
Sa accepte conditiile de utilizare a aplicatiei prin apasarea butonului Acepta;
Pentru amplasarea cererii se cauta UAT-ul unde se solicita certificatul de
urbanism prin selectarea UAT-ului din butonul UAT-uri si se cauta prin zoom in
harta (scrool in sus la mouse), amplasamentul orientativ;
Se acceseaza butonul de sus CERERI prin deschiderea meniului de unde se poate
selecta buton CERERE URBANISM;
Dupa selectarea butonului CERERE URBANISM se amplaseaza cererea in zona
identificata folosind instructiunile de mai sus sau pe harta in interiorul judetului
printr-un click in harta in interiorul judetului (reprezentat cu linie punctata) in
zona unde se doreste;
Se completeaza formularul de cerere cu toate campurile obligatorii (obligatoriu
CNP si adresa de e-mail valabila);
Se bifeaza acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
Se salveaza cererea prin apasarea butonului SALVEAZA;
Se va genera un cod pe care il puteti nota sa verificati stadiul depunerii cererii si
veti avea si butonul INCARCA DOCUMENTE unde incarcati toate documentele
solicitate inclusiv dovada platii taxei in contul afisat;
Daca plata se face cu virament bancar atunci va rugam sa trimiteti si un
exemplar in original al documentatiei prin posta sau curier la Consiliul Judetean;
Cand certificatul de urbanism se emite veti fi anuntat pe adresa de e-mail si veti
primi un exemplar scanat;
Pentru original puteti veni dupa ce stabiliti telefonic cu inspectorul emitent,
data si ora.

PENTRU ORICE NELAMURIRE SAU INDRUMARI NECESARE IN A FOLOSI APLICATIA, CONTACTATI
DEPARTAMENTUL DE SUPORT LA:
Compartiment Banca de Date si GIS
Contact: ing Iosif George
ing Arama Sorin
Tel : 0239/619700 int 248
gis.suport@cjbraila.ro
gisarh@cjbraila.ro

