Către,
INSPECTORATUL ÎN CONSTRUCŢII AL JUDEŢULUI
.....................
Subsemnatul*1)
....................................................
cu
domiciliul*2)/sediul*)
în
judeţul........................
municipiul/oraşul/comuna...................... satul............ sectorul....... cod
poştal..................strada.............................. nr......... bl....... sc........ et.......
ap...... telefon/fax...................... e-mail........................, titular al Autorizaţiei
de construire / desfiinţare nr........... din............... 20....., emisă pentru
executarea lucrărilor de construcţii privind construirea / desfiinţarea
construcţiilor
şi
amenajărilor
*3)......................................................................................................................
................... în valoare de ...................... lei.
Aduc la cunoştinţă:
Că la data de *4) .......................... ora................ vor începe lucrările de
construcţii autorizate 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...........................
Anexez în copie dovada achitării cotei de 0,1% din valoarea lucrărilor
autorizate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată.
SEMNĂTURA
, *5)
L.S.
Data............................
*ST*
PRECIZĂRI privind completarea formularului:
*1)Titularul autorizaţiei (Numele şi prenumele persoanei fizice, sau al
reprezentantului persoanei juridice – inclusiv calitatea acestuia).
*2)Adresa poştală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei
juridice).

*3)Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării,
capacitatea şi categoria de lucrări din autorizaţie).
*4)Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10
zile înainte.
*5)Se aplică sigiliul, în cazul persoanelor juridice.
NOTĂ: - Formularul pentru înştiinţarea privind începerea executării
lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire / desfiinţare în
două exemplare.
Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe şantier un
exemplar al acestei înştiinţări, cu numărul şi data înregistrării la emitent.

CERERE
PENTRU EMITEREA ACORDULUI UNIC

Subsemnatul_____________________________cu
domiciliul/sediul
în
judeţul_____________municipiul/oraşul/comuna___________________
satul____sectorul____cod
poştal______ str.___________________nr.____ bl.______ sc.______ et._____ ap._____ legitimat cu
B.I./C.I. seria_______ nr.__________ C.N.P.__________________ telefon__________________
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare, solicit
emiterea:
ACORDULUI UNIC
Pentru imobilul – teren şi / sau construcţii, situat în oraşul Breaza, jud. Prahova, cod
poştal_______satul/str._________________________nr.____ bl.______ sc.______ et._____ ap._____
telefon_____________________.
În vederea emiterii Autorizaţiei de construire pentru obiectivul:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________.
Acte anexate:
 Certificat de urbanism nr._________eliberat de ____________________
 Acte de proprietate___________________________________________
 Plan de situaţie pe suport topografic vizat O.C.P.I. Prahova
 Documentaţie tehnică
PAC
PAD
POE
 FIŞE TEHNICE conform Cerificatului de urbanism
 Avize obţinute de beneficiar
 Alte acte
Dovada achitării taxei de Acord Unic: chitanţa nr.
Data,
_______________

Semnătura,
________________

CERERE
PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE
URBANISM

Subsemnatul
(1)_______________________________________________________

CNP_______________________________________

cu domiciliul(sediul)(2) în
judeţul___________municipiul/oraşul/comuna_________________
satul______________sectorul____________________cod
poştal_______________________
strada______________________nr.________bl._______sc.________et.___
____ap._______
telefon/fax____________________________email_________________________________
în calitate de______________________________________________ .
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii,cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea

CERTIFICATULUI DE URBANISM
Pentru imobilul – teren şi/sau construcţii – situat în
judeţul_______________________
municipiul/oraşul/comuna
________________satul___________sectorul________________
cod
poştal___________strada____________________nr.____bl.____sc.____et.
____ap.____
s-au identificat prin
(3)_________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________
Suprafaţa terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este
de__________m.p.

Solicit certificatul de urbanism în scopul
(4):___________________________________
_____________________________________________________________
______________
_____________________________________________________________
______________
Anexez
(3):___________________________________________________________
__
_____________________________________________________________
______________
_____________________________________________________________
______________

SEMNĂTURA

Data_______________

Către,
Preşedintele Consiliului Judeţean
Primarul *)

CERERE
PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂŢII
AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

Subsemnatul (1)
___________________________________________________________
cu domiciliul (2) în judeţul __________________ municipiul/oraşul/comuna
_____________________
satul/sediul______________________ sectorul ____________ cod poştal ___________
strada _________________________ nr. _______ bl. _____ sc. ______ et. ______ ap.
_________ telefon/fax _________________________ e-mail
________________________,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea excutării lucrărilor
de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, solicit:

PRELUNGIREA VALABILITĂŢII
AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE
nr. _______ din ______________

Pentru imobilul – teren şi/sau construcţii – situat în judeţul ___________________
munucipiul /oraşul /comuna _________________ satul ________________
sectorul_________ cod poştal ___________ strada ____________________ nr.
________ bl. _______ sc _______ et. ______ ap. _______ Cartea Funciară / Fişa bunului
imobil sau Nr. Cadastral (3)
_________________________________________________.

În vederea executării lucrărilor de (4):
__________________________________________
_______________________________________________________________________
___________.

Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte.
Anexez prezentei cereri:
- Memoriul justificativ privind necesitatea prelungirii valabilităţii Autorizaţiei de Construire / Desfiinţare nr. _______ din data de _____________;
- Documantaţia tehnică derivată din PAC / PAD – după caz – prin care se evidenţiază stadiul fizic al lucrărilor realizate în baza Autozizaţiei de Constrire / Desfiinţare nr.
________ din data de _______________, precum şi lucrările rămase de executat până la
finalizare;
- Autorizaţia de Construire / Desfiinţare nr. ________din data de______________, în
original.

Data_________________________ SEMNĂTURA
__________________________________
* Se completează, după caz : -Primarul General al Municipiului Bucureşti
-Primarul Sectorului ___ al Municipiului Bucureşti
-Primarul municipiului ________________
-Primarul oraşului_____________________
-Primarul comunei_____________________

(1) Numele şi prenumele solicitantului (3) Date de identificare a imobilului
(2)Adresa Solicitantului (4) Se înscriu lucrările rămase de executat pentru care se solicită prelungirea valabilităţii

