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CERERE 

pentru emiterea autorizaţiei de  construire 
 

    Subsemnatul ______________________________, CNP____________________  /sediul în judeţul  BISTRITA  
NASAUD   municipiul/oraşul/comuna   ___________________________ satul  _______________________cod 
poştal ___________ str______________ nr_____ , bl.____sc.____et.____ap.____, telefon/fax ________________,  
e-mail _________________,reprezentat de:_______________________ in  calitate de :_______________ 

 
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare pentru 
imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul BISTRITA  NASAUD   municipiul/oraşul/comuna PRUNDU 
BIRGAULUI sectorul ......, cod poştal _, str. nr…….. bl…., sc. ...., et. ...., ap.      
 Cartea funciară :__________Nr. cadastral  :____________  
 Nr.  topo : ____________ 
Suprafata teren:___________ mp  
Lucrari in valoare de __________ 
   În vederea executării lucrărilor de: 
 

_______________________________________________________________________________________, 
 

 Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + 

D.T.O.E.), respectiv de desfiinţare a construcţiilor (D.T.A.D.     

a fost elaborată de _________________________________cu sediul în  judeţul _____________________  

municipiul/oraşul/comuna__________________ localitate___________________________ cod poştal 

________str.______, nr _______  bl. ____ sc. ___, et. ___ ap.____, 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, aflat în evidenţa Filialei teritoriale  Bistrita  a Ordinului Arhitecţilor din România.   

    Verificarea Documentaţiei tehnice - D.T., în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a fost 

efectuată de*7):                                                                    

    Durata estimată a executării lucrărilor solicitată este de 12  luni/zile, în baza prevederilor 

Documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + 

D.T.O.E.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.) - anexată prezentei, conform graficului de 

execuţie, semnat şi parafat de proiectant, anexat prezentei. 

  Anexez la prezenta cerere: 

    a) Certificatul de urbanism nr. din  emis de Primaria Comunei Prundu Bargaului (copie) 

    b) dovada titlului asupra imobilului - teren şi/sau construcţii/extrasul de plan cadastral actualizat la 

zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie legalizată) c) Documentaţia tehnică - 

D.T.A.C./D.T.O.E./D.T.A.D., după caz, compusă din: 
            - PROIECT TEHNIC  DTAC   X  

           - PROIECT TEHNIC  DTAD 

  La elaborarea Documentaţiei tehnice - D.T. au fost respectate toate procedurile de notificare a 

autorităţii publice pentru protecţia mediului prevăzute de Lege, care fac obiectul procedurii de 

evaluare a impactului asupra mediului. 

 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.                                

  

 

 

 

                                                                                                              

DATA :                                                                                                 SEMNATURA  


