
                               Către, 
                                        Primăria comunei Răstoliţa 
                                        D-lui Primar Gheorghe Mogilă 
 
 

CERERE 
PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE 

 
 
 Subsemnatul __________________________________ CNP ___________________ 
cu domiciliul/sediul în judeţul _____________________ municipiul/oraşul/comuna 
__________________________ satul _________________ sectorul ____ cod poştal 
____________ strada ____________________ nr. _________ bl. ______ sc. ____ et. ___ 
ap. ___ telefon/fax _________________ e-mail ____________________, în calitate de 
__________________________________________________________________________ 
 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 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 (PAC)/desfiinţare 
(PAD) nr. ___________ din data de ________________, întocmit în conformitate cu 
proiectul tehnic pentru execuţia lucrărilor, a fost elaborat de către _____________________ 
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, cu sediul în judeţul ____________________, 
municipiul/oraşul/comuna _______________________________, cod poştal _________ str. 
_____________________ nr. ________. Proiectul de arhitectură din cadrul documentaţiei 
PAC/PAD a fost luat în evidenţa Filialei Teritoriale ________________ a Ordinului 
Arhitecţilor din România cu nr. _______/____________. 
 
  
 
 



 
Verificarea proiectului (P.A.C., P.A.D.), în conformitate cu prevederile Legii nr. 

10/1995 a fost efectuată de 
1.                                                                          4. 
                                                                                                                                                    . 
2.                                                                           5. 
                                                                                                                                                                             . 
3.                                                                                        6. 
 
 
 Durata executării lucrărilor, solicitată în baza prevederilor „Proiectului pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii – P.A.C./P.A.D./P.O.E.” – 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 Acordul 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 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 Codului penal  privind infracţiunea de fals în 
declaraţii, autorizaţia de construire şi documentaţia aferentă vizată spre neschimbare. 
           

SEMNĂTURA, 
 Data _________________ 


