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Anexa la Hotărârea Consiliului local nr.6 din 25 februarie 2021.

REGULAMENT PRIVIND LEGALIZAREA CONSTRUCŢIILOR
EXECUTATE FĂRĂ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE

CADRUL LEGAL

Art. 1. 
Potrivit  art.  37  alin.  (6)  din  Legea  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de
construc ii, republicată, cu modificările i completările ulterioare, se instituie posibilitatea privindții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
înscrierea dreptului de proprietate asupra construcţiilor în cartea funciară în baza unui certificat de
atestare în cazul construcţiilor executate fără autorizaţie de construire. 

OBIECTIV

Art. 2. 
(1)  Înscrierea  în  cartea  funciară  a  dreptului  de  proprietate  asupra  construcţiilor  executate  fără
autorizaţie de construire se face în baza certificatului de atestare privind edificarea construcţiilor,
emis conform prevederilor prezentului regulament .
(2)  Prezentul  Regulament  are  ca  obiect  asigurarea  unui  cadru  unitar  emiterii  certificatului  de
atestare privind edificarea construcţiilor, în cazul construcţiilor pentru care execuţia lucrărilor s-a
realizat fără autorizaţie de construire, iar împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 31 din
Legea  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcţii,  republicată,  cu
modificările i completările ulterioare, nu mai permite aplicarea sancţiunilor. și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
(3)  Termenul  până la  care  organul  competent  poate  aplica  sanc iunea  este  de 3 ani  de la  datații, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
săvâr irii faptei.și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
(4) Certificatul de atestare privind edificarea construcţiei va fi emis în baza unei expertize tehnice
cu privire la respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcţii, inclusiv
cu  încadrarea  în  reglementările  de  urbanism  aprobate,  care  să  confirme  situaţia  actuală  a
construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie şi a unei documentaţii cadastrale. 
(5) În situaţia în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerinţelor fundamentale
şi  a  celor  relative  la  încadrarea  în  reglementările  de  urbanism,  nu  se  eliberează  certificatul  de
atestare privind edificarea construcţiei. 
(6) În cazul prevăzut la alin. (4), taxa prevăzută pentru emiterea certificatului de atestare a edificării
constructiei, pentru legalizarea construcţiilor nu se restituie. 



TERMENUL PRIVIND EMITEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE

Art. 3. 
 (1) La solicitarea justificată a beneficiarilor, certificatul de atestare privind edificarea construcţiilor
se emite în termen de 30 de zile, calculate de la data depunerii cererii, potrivit art. 37 alin. (6) din
Legea  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construc ii,  republicată,  cuții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
modificările i completările ulterioare. și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
(2)  În situaţia  în  care în  urma analizei  documentaţiei  depuse se constată  faptul  că aceasta  este
incompletă, necesită clarificări tehnice sau modificări, acest lucru se notifică în scris solicitantului,
în  termen  de  5  zile  lucrătoare  de  la  data  înregistrării,  cu  menţionarea  elementelor  necesare  în
vederea completării acesteia. 
(3) Începând cu data notificării, termenul pentru emiterea certificatului de atestare privind edificarea
construcţiei se decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, a depune şi a
înregistra modificările/completările aduse documentaţiei iniţiale ca urmare a notificării, cu condiţia
depunerii acestora într-un termen de maximum 3 luni de la primirea notificării. 
(4) În situaţia necompletării documentaţiei în termenul prevăzut la alin. (3), documentaţia se poate
restitui la cerere solicitantului, potrivit legii. 
(5) Documentaţia nu poate fi restituită fără respectarea prevederilor alin. (2) şi (3).

CONDIŢII NECESARE PENTRU ÎNCADRAREA 
ÎN REGLEMENTĂRILE DE URBANISM APROBATE

Art. 4. 
(1) In vederea emiterii certificatului de atestare privind edificarea construcţiilor, Compartimentul de
urbanism împreună cu compartimentul de cadastru din aparatul de specialitate al primarului   va
analiza  modul  în  care  construcţia  corespunde  reglementărilor  din  documentaţiile  de  urbanism
aprobate pentru zona de amplasament.
(2)  In  cadrul  procesului  de  analiză  a  modului  în  care  construc ia  edificată  fără  autoriza ie  deții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
construire se încadrează sau nu în reglementările urbanistice valabile pentru zona de amplasament
(extrase din documentaţiile de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din P.U.Z., P.U.D.
sau din Regulamentul General de Urbanism, după caz) se vor verifica următoarele: 

-regimul de aliniere a terenului şi construcţiilor faţă de drumurile publice adiacente; 
-retragerile şi distanţele obligatorii la amplasarea construcţiilor faţă de proprietăţile vecine; 
-elemente  privind  volumetria  şi/sau  aspectul  general  al  clădirilor  în  raport  cu  imobilele

învecinate; 
-înălţimea  maximă  admisă  pentru  construcţii  (totală,  la  cornişă,  la  coamă,  după  caz)  şi

caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cât şi în dimensiuni
reale (metri); 

-procentul maxim de ocupare a terenului (POT) şi coeficientul maxim de utilizare a terenului
(CUT),  raportate  la  suprafaţa  de  teren  corespunzătoare  zonei  din  parcelă  care  face  obiectul
solicitării; 

-dimensiunile şi suprafeţele minime şi/sau maxime ale parcelelor; 
-asigurarea  numărului  minim de  locuri  de parcare,  asigurarea  suprafeţelor  minime de spaţii

verzi, etc.
-asigurarea  condiţiilor de acces la drumul public, accesul maşinilor de intervenţie ;
-posibilitatea racordării la reţelele publice de echipare edilitară existente;
-respectarea  condiţiilor  impuse  în  cazul  imobilelor  asupra  cărora  este  instituit  un  regim

urbanistic special: zone protejate istorice sau natural;
-  respectarea exigenţelor  minimale,  a normelor  de igienă i  sănătate  și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind prevăzute în Legea  nr.

114/96 republicată (Legea locuinţei) i Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şiși completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 



EMITEREA ADEVERIN EI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILORȚEI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR
REGULAMENTULUI DE URBANISM

Art. 5. 
(1) In vederea emiterii adeverin ei din care să rezulte respectarea de către construc ia edificată fărății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
autoriza ie de construire a  prevederilor Regulamentului de Urbanism ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind pentru zona de amplasament,
proprietarul va depune următoarele acte :

- cerere tip;
- dovada asupra proprietăţii terenului (extras de carte funciară eliberat în ultimele 30 zile);
- plan de încadrare în zonă, plan de amplasament i delimitare a imobilului cu amplasareași completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind

tuturor constructiilor existente, respectiv dimensiunile construc iei edificată fără autoriza ieții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
de construire i distan ele de la construc ie la limitele de proprietate,  și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind întocmit de persoane
autorizate;

(2) Conţinutul  cadru al  cererii  tip,  este menţionat  în Anexa nr.1,  care face parte  integrantă  din
prezentul Regulament.

Art.6.
(1)  Dacă  după  verificarea  în  teren  a  celor  mentionate  în  documenta ia  anexată  cererii  suntții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
îndeplinite condiţiile  specificate  la art.4,  Compartimentul de urbanism din cadrul  primăriei   va
întocmi un referat de specialitate prin care propune eliberarea adeverintei solicitate.
(2) Dacă în urma verificărilor în teren se constată că nu se îndeplinesc condiţiile necesare pentru
încadrarea  constructiei  edificată  fără  autorizatie  de  construire   în  reglementările  urbanistice,
Compartimentul  de  urbanism  din  cadrul   primăriei   are  obligaţia  de  a  comunica  în  scris
solicitantului acest lucru, cu precizarea motivului pentru care nu se poate elibera această adeverin ă.ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
(3) Referatul de specialitate este semnat de către funcţionarul din cadrul Compartimentului de 
urbanism care a făcut constatarea şi care îşi asumă cele menţionate în referat, i se aprobă de către și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
primar.
(4) Dupa aprobarea referatului de specialitate, Compartimentul de urbanism va întocmi i va eliberași completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
adeverinta  solicitată  în  care  se  va  specifica  tipul  expertizei  tehnice  necesare  pentru  emiterea
Certificatului de atestare a edificării/extinderii construcţiei . 
(5) Adeverin a din care să rezulte dacă construc ia edificată fără autoriza ie de construire respectății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
prevederile Regulamentului de Urbanism pentru zona de amplasament se emite în termen de 30 de
zile, calculate de la data depunerii cererii.

EMITEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE 
A EDIFICĂRII CONSTRUCŢIEI

Art. 7. 
(1)  Certificatul  de  atestare  a  edificării/extinderii  construcţiei  se  emite  dacă  sunt  îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii cerute prin prezentul regulament: 

a) documenta ia să fie completă i să îndeplinească toate cerin ele i condi iile prevăzute la art.ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
4; 

b) se  prezintă  dovada achitării  taxei  pentru  emiterea  certificatului  de  atestare  stabilită  prin
Hotărârea Consiliului local.

(2)  Documentaţia  necesară  pentru  emiterea  certificatului  de  atestare  a  edificării/extinderii
construcţiei: 

a) Cerere  tip  pentru  obţinerea  certificatului  de  atestare  a  edificării/extinderii  construcţiei
întocmită şi semnată de către proprietarul/ii tabular/i ai terenului (anexa nr. 2); 

b) Adeverin a eliberată de Compartimentul de urbanism din cadrul primariei  din care rezultății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
că  respectiva  construc ie  edificată  fără  autorizatie  de  construire  se  încadrează  ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind în
reglementările urbanistice valabile pentru zona de amplasament.

c) Dovada asupra proprietăţii terenului (extras de carte funciară eliberat în ultimele 30 zile);
d) Plan de amplasament si delimitare a imobilului (plan de situatie pe suport topografic în care

să se figureze construc ia/ construc iile realizate) ,întocmit de persoane autorizate;ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind



e) Proiect  releveu la  nivel  de autorizaţie  de construire  (plan  de încadrare,  plan de situaţie,
planul  tuturor  nivelelor,  secţiuni,  faţade,  conform  Legii  50/1991  privind  autorizarea
executării lucrărilor de construcţii întocmit de persoane autorizate; 

f) Expertiză  tehnică  asupra  construcţiei  conform  Legii  calităţii  nr.  10/1995,  cu  privire  la
respectarea  cerinţelor  fundamentale  aplicabile  privind  calitatea  în  construcţii  care  să
confirme situaţia actuală a construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie; 

g) Prezentarea după caz a expertizei la cerinţa de calitate „C” – siguran a la foc;ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
h) Expertiză  valorică  cu  valoarea  actualizată  a  construcţiei  întocmită  de  un  evaluator

ANEVAR;
i) Daca este  cazul,  copia  contractului  de vânzare-cumparare,  în  care se specifică  faptul  că

împreună cu terenul s-au vândut i constructiile, neîntabulate în cartea funciară;și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
j) Declara ie  pe  propie  răspundere,  în  formă  autentificată  (legalizată)  la  notar,  prin  careții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind

petentul declară anul edificării construc iei;ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
k) Acordurile vecinilor în forrma autentificată – după caz – conform prevederilor legale; 

(3)  Documentaţia  se  va  prezenta  în  două  exemplare.  Pe  toate  documentele  tehnice  anexă
Certificatului  de  atestare  a  edificării/extinderii  construcţiei se  aplică  ştampila  "VIZAT  SPRE
NESCHIMBARE".
(4) Conţinutul cadru al Certificatului de Atestare a Edificării/Extinderii Construc iilor, prevăzut prinții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
Ordinul  Directorului  General  al  Agentiei  Nationale  de  Cadastru  si  Publicitate  Imobiliară
nr.700/2014 privind aprobarea  Regulamentului  de avizare,  recepţie  şi  înscriere  în  evidenţele  de
cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare, este menţionat în Anexa nr.3,
care face parte integrantă din prezentul Regulament.

Art. 8. 
(1)  Verificarea  i  analiza  operativă  a  documentelor  depuse,  privind  respectarea  structurii  iși completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
con inutului  cadru  precum  i  notificarea  solicitantului  cu  privire  la  eventualeleții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
modificări/completări ale documentaţiei tehnice necesare, se va realiza în termen de maximum 10
zile lucratoare de la data înregistrării cererii; 
(2) Emiterea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcţiei se face în termen de 30 de
zile, calculate de la data depunerii cererii şi în baza unei documentaţii complete. 
(3)  Cuantumul  taxei  pentru  emiterea  certificatului  de  atestare  a  edificării  constructiei,  pentru
legalizarea construcţiilor este  de cinci ori taxa  pentru eliberarea certificatului de urbanism .

DISPOZI II FINALEȚEI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR
Art. 9. 
(1) Autoritatea emitentă a  Certificatului de Atestare a Edificării/Extinderii Construc iilorții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind  nu este
responsabilă  pentru  eventualele  prejudicii  ulterioare  cauzate  de  existenţa,  în  momentul  emiterii
actului,  a  unor  litigii  aflate  pe  rolul  instanţelor  judecătoreşti  privind  imobilul  -  teren  şi/sau
construcţii -, responsabilitatea aparţinând solicitantului. 
(2) Prezentul regulament se încredinţează a fi dus la îndeplinire de către Compartimentul urbanism
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chi laz.și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
(3)  Redactarea  Certificatului  de  Atestare  a  Edificării/Extinderii  Construc iilor  intră  în  sarcinații, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
Compartimentului  de  urbanism  şi  se  face  în  trei  exemplare,  din  care  două  se  eliberează
solicitantului şi cel de-al treilea se arhivează.
(4)  Construcţiile  care  nu  se  încadrează  în  condiţiile  precizate  în  Regulament  se  vor  modifica
corespunzător sau se vor desfiinţa. 



Anexa nr. 1 la Regulament

 

 Către, 
                                                Primăria Comunei Chi lazși completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind
                                                

Subsemnatul(a)/subscrisa  _________________________________________  persoană

fizică/juridică,  domiciliat(ă)/cu  sediul  în  ______________________,  strada

_____________________________________nr.____________, vă solicit   să-mi comunicaţi dacă

construcţia  ________________________________________________  în  regim  de

înălţime________________  cu  funcţiunea  de  _________________________,   amplasată  în

Chi laz  ,  strada  _________________________________  nr.______,  pe  parcela  cuși completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind

nr.cadastral__________________, înscrisă în cartea funciară nr.______________ Chi laz , respectăși completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind

prevederile regulamentului local de urbanism referitor la amplasarea pe parcelă, regim de inălţime,

funcţiune, etc.

Comunicarea  îmi  este  necesară  în  vederea  întocmirii   expertizei  tehnice  cu  privire  la

respectarea  cerinţelor  fundamentale  aplicabile  privind  calitatea  în  construcţii,  pentru  obţinerea

Certificatului de Atestare a Edificari  construcţiilor,îin vederea înscrierii acestora în cartea funciară.

Anexez la prezenta cerere (în copie) următoarele:

- Plan de încadrare în zonă, plan de amplasament i delimitare a imobilului cu amplasareași delimitare a imobilului cu amplasarea

tuturor  connstructiilor,  respectiv  dimensiunile  construc iei  edificata  fara  autorizatie  deției edificata fara autorizatie de

construire i  distan ele  de la  construc ie  la limitele  de proprietate,   și delimitare a imobilului cu amplasarea ției edificata fara autorizatie de ției edificata fara autorizatie de întocmit,  semnat şi

ştampilat de topograf autorizat

- Extrasul de Carte Funciară, nu mai vechi de 30 de zile 

Semnătura _________________

Chislaz 

Data___________

Nr. telefon ……………………………



Anexa nr. 2 la Regulament

Către, 
                                                Primăria Comunei Chi lazși completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind

CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A
EDIFICĂRII/EXTINDERII CONSTRUC IEI  ȚEI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR

EXECUTATA FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

Subsemnatul(a)/subscrisa  _________________________________________  persoană

fizică/juridică,  domiciliat(ă)/cu  sediul   în  jude ul  __________________,ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind

localitatea________________,  strada____________________  nr._____,bl______,sc_____et.____,

ap____,  telefon/fax_________________,   CNP/CUI  _______________________________  în

calitate  de  proprietar  al  imobilului  situat  în  jude ul_________________,localitateații, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind

________________,  strada_________________,  nr.____,  solicit  eliberarea  în  conformitate  cu

prevederile  legale  a  CERTIFICATULUI  DE  ATESTARE  A  EDIFICĂRII  /  EXTINDERII

CONSTRUCŢIEI,   pentru  constructia  executată  în  comuna  Chi laz,  satul  ___________________și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind

strada__________________________ nr.________, având urmatoarele caracteristicii:

- destinaţia_________________________________________________________________

- număr unita i individuale_____________________________________________________ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind

- număr locuri de parcare______________________________________________________

- regim de înal ime___________________________________________________________ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind

- suprafa a construită (mp)_____________________________________________________ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind

- suprafa a construită desfă urată (mp)___________________________________________ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind

- anul edificării construc iei____________________________________________________ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind

Construcţia s-a executat în anul_________________ fără autorizaţia de construire  pe terenul 

înscris în cartea funciară ________ nr____________ nr.top./cad.______________ şi este terminată 

în totalitate / neterminată.

Anexez la prezenta cerere următoarele:

  copie carte de identitate/certificat de înregistrare eliberat de către Registrul Comerţului;

  Actul de proprietate asupra imobilului pentru care se solicită certificatul de atestare a

edificării/extinderii construc iei; construc iei  ției edificata fara autorizatie de ției edificata fara autorizatie de (extras de carte funciară eliberat în ultimele

30 zile) ;

  Adeverinta eliberata de Compartimentul de urbanism din cadrul Directie tehnice din

care  rezulta  ca  constructia  edificata  fara  autorizatie  de  construire  se  incadreaza  în

reglementările urbanistice valabile pentru zona de amplasament.

  Măsuratori cadastrale imobil realizat;



  Declara ie pe propie răspundere, în formă autentificată (legalizată) la notar, prin careției edificata fara autorizatie de

proprietarul declară anul edificării construc iei;ției edificata fara autorizatie de

  Expertiză tehnic.

  Proiect releveu la nivel de autorizaţie de construire (plan de încadrare, plan de situaţie,

planul  tuturor  nivelelor,  secţiuni,  faţade,  conform  Legii  50/1991  privind  autorizarea

executării lucrărilor de construcţii întocmit de persoane autorizate; 

  Expertiză  valorică  cu  valoarea  actualizată  a  construcţiei  întocmită  de  un  evaluator

ANEVAR;

  copie dupa contractul de vânzare-cumparare, în care se specifica ca impreuna cu terenul

s-au vandut si constructiile, neintabulate in cartea funciara  Daca este cazul ;

  Acorduri vecinilor in forrma autentificata – după caz – conform prevederilor legale 

  Taxa 105 lei/certificat 

Declar pe proprie răspundere că datele  în prezenta cerere,  respectiv  în documentele  anexate

corespund realităţii.

Semnătura _________________

Marghita

Data___________

Nr. telefon ……………………………



Anexa nr. 3 la Regulament

   Comuna Chislaz

    Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

  

CERTIFICAT 
de atestare a edificării / extinderii construcţiei

Urmare  a  cererii  înregistrate  cu  nr.  de  mai  sus,  de  către  …………..……….……...
……………   confirmăm  că  pe  terenul  situat  în…………………………….,  înscris  în  cartea
funciară  nr……….………, a  localităţii……………….,  cu  nr.  cadastral/  topografic  …..……….
……..….,  există  o  construcţie  proprietatea
……………………………………………………………, edificată în anul ………..  

Edificarea / extinderea construcţiei s-a efectuat conform/fara autorizaţiei de construire nr.
………. /……..………., există/nu exista încheiat proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
nr…………../……………….. 

    Construcţia/extinderea are următoarea descriere:  

   - destinaţia …………………………….

   - număr unităţi individuale …………….

   - număr locuri de parcare ………………

   - regimul de înălţime ………………….

   - suprafaţa construită la sol ……………

   - suprafaţa construită desfăşurată ……..

 Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile 
art. 37 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată.
  

Primar Arhitect sef/ Persoana cu responsabilităţi în 
domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului

act:781121%2082918897

