
Catre, 
Primarul Ora ului Ianca  

CERERE 
PENTRU EMITEREA AUTORIZA IEI DE 

CONSTRUIRE / DESFIIN ARE   

Subsemnatul(*1) ___________________________________________   cu domiciliul(*2) / sediul 
ora ul Ianca cod po tal _____ strada _______________________________________ nr. ____ bl. 
_____  sc. __ et. __ ap. ________ telefon/fax ____________________ e-mail _____________ .  
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea execut rii lucr rilor de 
construc ii, cu modific rile i complet rile ulterioare, solicit emiterea    

AUTORIZA IEI DE CONSTRUIRE / DESFIIN ARE    

Pentru imobilul  - teren i/sau construc ii  - situat în ora ul Ianca cod po tal ____________ strada 
_________________________________________ nr. ____ bl. _____ sc. __ et. __ ap. __ Cartea 
funciar (*3) / Fi a bunului imobil / sau nr. Cadastral _____________________________ 
În vederea execut rii lucr rilor de(*4) :____________________________________________    
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________   

În valoare de (*5) : ______________________________________________________________   

Proiectul pentru autorizarea execut rii lucr rilor de construire (PAC) desfiin are (PAD) nr. (*6) : 
_______ din data de _________ , întocmit în conformitate cu Proiectul tehnic pentru execu ia 
lucr rilor a fost elaborat de ________________________ cu sediul în judetul __________________ 
municipiul/ora ul/comuna _______________ sectorul/satul _______ cod po tal ______ strada 
____________________________ 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 execut rii lucr rilor, solicitat  în baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea execut rii 
lucr rilor de construc ii  - PAC/PAD/POE"  - anexat prezentei, este de _______________ luni/zile.   

Anexez prezentei cereri:  
    1. Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizat ): ________________ 
    2. Certificatul de urbanism nr. ____ din _______________ (copie)  
    3. Proiectul pentru autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii, în doua exemplare,  
compus din:   
______________________________________________________________________________  



______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
4. Urm toarele "FI E TEHNICE" înso ite de documenta iile necesare ob inerii avizelor  
/ acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism, în vederea emiterii Acordului unic:  
______________________________________________________________________________      
______________________________________________________________________________      
______________________________________________________________________________      
______________________________________________________________________________      
______________________________________________________________________________  
5. Urm toarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism, altele decât cele  
cuprinse în acordul unic:  
______________________________________________________________________________      
______________________________________________________________________________      
______________________________________________________________________________      
______________________________________________________________________________     
6. Anexa la "Cererea pentru autoriza ie de construire /desfiin are" completata cu toate elementele 
necesare descrierii lucr rilor pentru care se solicit  autoriza ia.  
7. Lista documentelor de plat  a taxelor legale în vederea autoriz rii:  
______________________________________________________________________________      
______________________________________________________________________________      
______________________________________________________________________________      
______________________________________________________________________________ 
Declar pe propria r spundere c

 

datele men ionate în prezenta cerere sunt exacte i m

 

angajez s 
respect, în cuno tinta prevederilor legii, autoriza ia de construire i documenta ia aferent  vizat  spre 
neschimbare.             

                                       Semn tura,  
Data _______________________ 
                                                           

       
( *1)  Numele si prenumele solicitantului : persoana fizica sau reprezentant al firmei (persoana juridica), cu precizarea denumirii acesteia, precum 

si a calitatii solicitantului în cadrul firmei  

( *2)  Pentru persoana fizica, se completeaza cu date privind domiciliul acesteia; pentru persoana juridica, se completeaza cu date privind sediul 

social al firmei  

( *3)  Se completeaza cu date extrase din cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil, dupa caz.  

( *4)  De înscrie: denumirea lucrarii, capacitatea si categoria lucrarilor, precum si oricare alte elemnte principale care definesc toate lucrarile 

prevazute a fi autorizate  

( *5)  Valoarea lucrarilor se declara de catre solicitant si se stabileste dupa caz, în functie de: suprafata construita desfasurata a constructiilor , ori 

valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente, din devizul general al investitiei  

( *6)  Se completeaza cu numarul proiectului, data elaborarii, precum si cu datele de identificare a proiectantului  

( *7)  Se completeaza cu numele si prenumlele verificatorului si domeniul de verificare, precum si numarul certificatului de verificator  


