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Către, 
Primarul comunei 

 
CERERE 

PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINŢARE 

 

Subsemnatul (1) ............................................................................. CNP    

cu domiciliul(2)/sediul în judeţul ............................. municipiul/oraşul/comuna ........................................... 

satul.......................... sectorul ............ cod postal......................... 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/comuna ........................................ satul..................................sectorul............ cod postal 

........................................ strada..............................................................nr............ bl.........sc........et....ap........ 

Cartea funciara (3) /Fişa bunului imobil sau nr.cadastral.................................................................................. 

 În vederea executării lucrărilor de (4) ................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 In valoare de (5) ...................................................................................................................................... 

respectiv de ................................................ – arhitect/ conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în 

Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu nr. ............................., în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/ 

2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată. Proiectul de arhitectură din cadrul 

documentaţiei P.A.C./P.A.D. a fost luat în evidenţă Filialei teritoriale ....................................... a Ordinului 

Arhitecţilor din România cu nr. ....................... din ...................... respectiv de ............................................ – 

arhitect cu drept de semnătură, în conformitate cu prevederile  Legii nr.184/2001 privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de arhitect, republicată. 
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Verificarea proiectului (PAC, PAD) în conformitate cu prevederile Legii 10/1994 a fost efectuată de (7):  

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 
 Durata executării lucrărilor, solicitată în baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea 
executării lucrărilor 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. Anexa la „Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/ desfiinţare” completată cu toate elementele  

necesare descrierii lucrărilor pentru care se solicita 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 

cunoştinţa prevederilor Codului penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, autorizaţia de construire şi 

documentaţia aferentă vizată spre neschimbare.         

 

                                Semnătura, 
     Data........................... 
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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, precum şi a calităţii  

solicitantului  în cadrul firmei 
 
2) Pentru persoană fizică, se completează cu date privind domiciliul acesteia; 
- Pentru persoană juridică, se completeaza 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 stabileşte, 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 ale 
proiectantului. 
 
7) Se completează cu numele şi prenumele verificatorului şi domeniul de verificare, precum şi numărul 
certificatului de verificator. 


