
         Către, 
                                             PRIMARUL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA

CERERE
PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE

 

 
   Subsemnatul(1)                                                                                                                                                           
                                        municipiul 
    domiciliul(2)                                  oraşul 
cu -------------    în judeţul                                                     ------                                                                                                 

      sediul                                  comuna 
satul                                                                                       sectorul                                      cod poştal                                   

strada                                                                           nr.                   bl.                    sc.                   et.                  ap.                   

telefon/fax                                                                                           e-mail                                                                                

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea 
 

AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE

Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul                                                                                                    

municipiul 
  oraşul                                                                                                satul                                            sectorul                          
 comuna 

cod poştal                strada                                                               nr.            bl.            sc.           et.          ap.              

Cartea funciară(3)                                                                                                                                                                         
Fişa bunului imobil
sau nr. cadastral
   

În vederea executării lucrărilor de(4)                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                      

În valoare de(5):                                                                                                    

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) / desfiinţare (PAD) nr.(6) :                 

din data de                                   , întocmit în conformitate cu proiectul tehnic pentru execuţia lucrărilor, a fost 

elaborat de                                                                                         cu sediul în judeţul                                                          

municipiul / oraşul / comuna                                                                               sectorul / satul                                              

http://www.indaco.ro/cgi-bin/RunQuery.exe?formname=LS_AfisareAct&suid=E84CD514ce354e03&pas=1&ct=LEG&ce=PRL&nr=50&an=1991&rep=0


cod poştal                 starda                                                              nr.            bl.            sc.           et.            ap.          
Verificarea proiectului (PAC, PAD), în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a fost efectuata de(7) 

1. 4.
2. 5.
3. 6.

Durata executării lucrărilor, solicitată în baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea executării lucrarilor 
de construcţii - PAC/PAD/POE" - anexat prezentei, este de                          luni/zile. 

   Anexez prezentei cereri: 

1. Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizată):                                           

2. Certificatul de urbanism nr.                              din                                                 (copie) 

3. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în două exemplare, compus din: 
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
   

4. Următoarele "FIŞE TEHNICE" însoţite de documentaţiile necesare obţinerii avizelor/acordurilor cerute prin 
Certificatul de urbanism, în vederea emiterii Acordului unic: 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

5. Următoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism, altele decât cele cuprinse în acordul unic: 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

6. Anexă la "Cererea pentru emiterea autorizaţie de construire/desfiinţare" completată cu toate elementele 
necesare descrierii lucrărilor pentru care se solicită autorizaţia. 

7. Lista documentelor de plată a taxelor legale în vederea autorizării: 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte şi mă angajez să respect, 
în cunostinţa prevederilor legii, autorizaţia de construire şi documentaţia aferentă vizată spre neschimbare. 
 
 
                                                           

        Semnătura, 
  
 Data                                             

http://www.indaco.ro/cgi-bin/RunQuery.exe?formname=LS_AfisareAct&suid=E84CD514ce354e03&pas=1&ct=LEG&ce=PRL&nr=10&an=1995&rep=0


PRECIZĂRI
privind completarea formularului

"CERERE
PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE"

1) - Numele şi prenumele solicitantului: 
      - persoană fizică sau
      - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia şi a calităţii solicitantului 
în cadrul firmei. 

2) - Pentru persoană fizică, se completează cu date privind domiciliul acesteia; 
              - Pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 
3) - Se completează cu date extrase din Cartea Funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz.

4) - Se înscrie: denumirea lucrării, capacitatea şi categoria lucrărilor, precum şi oricare alte elemente  
                principale care definesc toate lucrările prevăzute a fi autorizate. 

5) - Valoarea lucrărilor se declară de către solicitant şi se stabileste, după caz, în funcţie de:
- suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor, ori
- valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aderente, din devizul general al investiţiei

 
6) - Se completează cu numărul proiectului, data elaborării, precum şi cu datele de identificare a 
       proiectantului. 

7) - Se completează cu numele şi prenumele verificatorului şi domeniul de verificare, precum şi numărul 
      certificatului de verificator.

 

NOTA: -Taxele pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare se stabilesc de către personalul de specialitate 
din cadrul administraţiei publice emitente, pe baza reglementărilor legale în vigoare şi se comunică 
solicitantului, la prezentarea acestuia în vederea depunerii cererii de autorizare. Solicitantul are obligaţia 
de a anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei documentele de plată a taxelor, comunicate anterior de 
emitent.

-Taxele pentru avizele din competenţa de obţinere a administraţiei publice emitente, comunicate 
solicitantului prin certificatul de urbanism, se achită anterior depunerii cererii pentru obţinerea autorizaţiei 
de construire/desfiinţare.

Dovada achitării taxelor se face prin prezentarea, în copie, a documentelor de plată - care se înregistrează 
şi în formular la poziţia nr.7.


