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Către PRIMARUL _____________________________ 
 
 
 

CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZA ŢIEI DE 
CONSTRUIRE / DESFIINŢARE 

 
 
 

Subsemnatul ______________________________________  CNP/CUI:__________________ 
 
cu domiciliul/sediul în judeţul_____________________municipiul/oraşul/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 
 
 

AUTORIZA ŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIIN ŢARE 
 
 
 

Pentru imobilul-teren şi/sau construcţii – situat în judeţul_____________________________  

municipiul/oraşul/comuna _______________________________satul__________________________ 
 
sectorul_________cod poştal______________strada________________________________nr.______  

bl.____sc.____et.____ap._______Cartea funciară/Fişa bunului imobil sau nr. Cadastral_____________ 

 
În vederea executării lucrărilor de: _______________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

În valoare de: ________________________________________________________________ 
 
 

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire ( P.A.C. ) desfiinţare ( P.A.D. )   

nr.________________ din data de_____________________, întocmit în conformitate cu Proiectul  tehnic 

pentru execuţia lucrărilor, a fost elaborat de ___________________________________________________ 

municipiul/oraşul/comuna____________________________sectorul/satul_______________________  cod 

poştal_____________, strada_______________________________nr.______, bl._______sc.____,  

et._____, ap.___________. 
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Verificarea proiectului (PAC, PAD), în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a fost efectuată de 
 

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

 
Durata executării lucr ărilor, 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 doua exemplare, compus din:  

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Următoarele  “FI ŞE  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 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  

cunoştinţa prevederilor legii, autorizaţia de construire şi documentaţia aferentă vizată spre neschimbare 
.

 
 
 
 
 
 
 
 
Semnătura_________________________________________ 


