
Către,

Primarul Comunei Gârb ău

CERERE
pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

Subsemnatul*1) ..................................... .., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
cu domiciliul*2)/sediul ...................... în jude ţul ........,
municipiul/ora şul/comuna .........., satul ............., sectorul .., c od poştal ........,
str. .................... nr. ......, bl. ......, sc. .... , et. ...., ap. ....,
telefon/fax .......................... e-mail ........ ...,

în calitate de/reprezentant al ........................ ..........., CUI ...............,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut ării

lucr ărilor de construc ţii, republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, solicit
emiterea autoriza ţiei de construire/desfiin ţare,

pentru imobilul - teren şi/sau construc ţii -, situat în jude ţul .......................,
municipiul/ora şul/comuna ..................., satul ..............., s ectorul .........,
cod po ştal ........, str. ........... nr. ....., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ......,
Cartea funciar ă*3)................................................ .....................,
Fi şa bunului imobil ..................................... ..............................,
sau nr. cadastral .................................... .................................,

în vederea execut ării lucr ărilor de*4) ......................................... ....,
................................................... ....................................,
................................................... ....................................,
................................................... ....................................,
................................................... ....................................,

în valoare de*5): .................................... ..................

Documenta ţia tehnic ă - D.T. pentru autorizarea execut ării lucr ărilor de construire
(D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiin ţarea construc ţiilor (D.T.A.D.) nr.*6) .............
......................, din ............. a fost elabora t ă de .............................,
cu sediul în jude ţul ...................., municipiul/ora şul/comuna .......................,
sectorul/satul ....................., cod po ştal ..., str.............. nr. ......, bl.....,
sc. ...., et. ...., ap. ...., respectiv de ................ ........................... -
arhitect/conductor arhitect cu drept de semn ătur ă, înscris în Tabloul Na ţional al
Arhitec ţilor cu nr. ............, în conformitate cu prevederile Le gii nr. 184/2001 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicat ă, aflat în eviden ţa Filialei
teritoriale .............. a Ordinului Arhitec ţilor din România. Proiectul de arhitectur ă

din cadrul Documenta ţiei tehnice - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E.) a fost luat în eviden ţa
Filialei teritoriale ........... a Ordinului Arhitec ţilor din România cu nr. ......
din .....................

-----------
*) Se completeaz ă, dup ă caz:
- pre şedintele consiliului jude ţean;
- primarul general al municipiului Bucure şti;
- primarul sectorului ...... al municipiului Bucure şti;
- primarul municipiului ............;
- primarul ora şului ............... ;
- primarul comunei ................. .



Verificarea Documenta ţiei tehnice - D.T., în conformitate cu prevederile Legii
nr. 10/1995, a fost efectuat ă de*7):
*T*
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ 1. Cerin ţa A │ 4. Cerin ţa D │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 2. Cerin ţa B │ 5. Cerin ţa E │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 3. Cerin ţa C │ 6. Cerin ţa F │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 7. Cerin ţa Af │ │
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
*ST*

Durata estimat ă a execut ării lucr ărilor solicitat ă este de .......... luni/zile,
în baza prevederilor Documenta ţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea execut ării
lucr ărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfi in ţarea
construc ţiilor (D.T.A.D.), anexat ă prezentei, conform graficului de execu ţie, semnat
şi parafat de proiectant, anexat prezentei.

Anexez la prezenta cerere:
a) Certificatul de urbanism nr. ........../........, emis de (copie);
b) dovada titlului asupra imobilului - teren şi/sau construc ţii -/extrasul de

plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciar ă de informare
actualizat la zi (copie legalizat ă);

...............................................
c) Documenta ţia tehnic ă - D.T.A.C./D.T.O.E./D.T.A.D., dup ă caz, compus ă din:
................................................... .................
................................................... .................
.................................................. ( 2 exemplare).

La elaborarea Documenta ţiei tehnice - D.T. au fost respectate toate procedurile
de notificare a autorit ăţii publice pentru protec ţia mediului prev ăzute de Lege,
care fac obiectul evalu ării investi ţiei privind efectele asupra mediului;

d) avize/acorduri, studii de specialitate stabilite prin c ertificatul de
urbanism (copie):

d.1) avize şi acorduri privind utilit ăţile urbane şi infrastructura:
........................... ........................ .....
........................... ........................ .....
........................... ........................ .....

d.2) avize şi acorduri privind securitatea la incendiu, protec ţia civil ă,
sănătatea popula ţiei:

........................... ........................ .....

........................... ........................ .....
d.3) avize/acorduri specifice ale administra ţiei publice centrale şi/sau ale

serviciilor descentralizate ale acestora:
........................... ........................ .....
........................... ........................ .....

d.4) studii de specialitate (1 exemplar):
................................................... ...............
................................................... ...............;

d.5) raport de expertiz ă tehnic ă pentru lucr ări de interven ţie la construc ţii
existente (1 exemplar);

d.6) raport de audit energetic pentru lucr ări de interven ţie în vederea
cre şterii performan ţei energetice la cl ădiri existente (1 exemplar);

e) actul administrativ al autorit ăţii competente pentru protec ţia mediului:
(copie);



........................... ........................ .....
f) dovada privind achitarea taxelor legale - documentele de plat ă a taxelor

legale în vederea autoriz ării (copie);
........................... ........................ .....
g) anexa la "Cererea pentru emiterea autoriza ţiei de construire/desfiin ţare",

completat ă cu toate elementele necesare descrierii lucr ărilor pentru care se
solicit ă autoriza ţia (2 exemplare).
*T*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Declar pe propria r ăspundere c ă datele men ţionate în prezenta cerere sunt │
│exacte şi mă angajez s ă respect, cunoscând prevederile Codului penal privind │
│infrac ţiunea de fals în declara ţii, autoriza ţia de construire şi documenta ţia │
│aferent ă, vizat ă spre neschimbare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*

Data .................

Semnătura
................

L.S.



ANEXĂ
la Cererea pentru emiterea autoriza ţiei de construire/desfiin ţare

Capitolul 1 - Tipuri de lucrări

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 50/1991 *1):
a) lucr ări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere,

reabilitare, schimbare de destina ţie sau de reparare a construc ţiilor de orice fel,
precum şi a instala ţiilor aferente acestora, cu excep ţia celor prev ăzute la art. 11
din Legea nr. 50/1991 ;

b) lucr ări de construire, reconstruire, extindere, reparare, cons olidare,
protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucr ări, indiferent de
valoarea lor, care urmeaz ă să fie efectuate la construc ţii reprezentând monumente
istorice, stabilite potrivit legii;

c) lucr ări de construire, reconstruire, modificare, extindere, re parare,
modernizare şi reabilitare privind c ăile de comunica ţie de orice fel, drumurile
forestiere, lucr ările de art ă, re ţelele şi dot ările tehnico-edilitare, lucr ările
hidrotehnice, amenaj ările de albii, lucr ările de îmbun ăt ăţiri funciare, lucr ările de
instala ţii de infrastructur ă, lucr ările pentru noi capacit ăţi de producere,
transport, distribu ţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare
şi retehnologizare a celor existente;

d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenaj ări de spa ţii verzi, parcuri, pie ţe şi
alte lucr ări de amenajare a spa ţiilor publice;

e) lucr ări de foraje şi excav ări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice
şi a prospec ţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploat ărilor de cariere
şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploat ări de
suprafa ţă sau subterane;

f) lucr ări, amenaj ări şi construc ţii cu caracter provizoriu, necesare în vederea
organiz ării execut ării lucr ărilor, în condi ţiile prev ăzute la art. 7 alin. (1^1) din
Legea nr. 50/1991 ;

g) organizarea de tabere de corturi, c ăsuţe sau rulote;
h) lucr ări de construc ţii cu caracter provizoriu, chio şcuri, tonete, cabine,

spa ţii de expunere situate pe c ăile şi spa ţiile publice, corpuri şi panouri de
afi şaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospod ăre şti ale exploata ţiilor agricole
situate în extravilan;

i) cimitire - noi şi extinderi.
j) lucr ări de desfiin ţare a construc ţiilor prev ăzute la lit. a)-h).

Capitolul 2 - Categorii de construcţii*1):
*1) Se introduce "X" în caset ă.

[] construc ţii de locuin ţe
[] construc ţii pentru institu ţii publice şi servicii:

[] pentru s ănătate
[] pentru asisten ţă social ă
[] pentru înv ăţământ
[] pentru cultur ă
[] pentru turism
[] pentru culte
[] pentru administra ţie şi finan ţe
[] pentru comer ţ
[] pentru servicii
[] pentru sport
[] pentru recreere

[] construc ţii agricole şi zootehnice
[] construc ţii industriale
[] construc ţii pentru depozitare
[] construc ţii pentru transporturi



[] construc ţii pentru telecomunica ţii
[] construc ţii energetice
[] construc ţii hidrotehnice
[] construc ţii pentru îmbun ăt ăţiri funciare
[] construc ţii tehnico-edilitare
[] construc ţii pentru pompieri
[] construc ţii cu caracter special
[] construc ţii cu func ţiuni comasate
[] re ţele edilitare:

[] ap ă
[] canalizare
[] energie electric ă
[] termice
[] gaze
[] telecomunica ţii

[] amenaj ări exterioare:
[] amenajarea şi consolidarea terenului
[] str ăzi, alei, platforme, parcaje, garaje
[] spa ţii libere şi mobilier exterior
[] spa ţii verzi, împrejmuiri
[] construc ţii cu caracter provizoriu.

Capitolul 3 - Date caracteristice privind amplasamentele şi construcţiile

a) Suprafa ţa terenului ........... mp
b) Situarea terenului fa ţă de str ăzile adiacente .................
c) Procentul de ocupare a terenului - POT*2): existent ..... ... % propus.......%
d) Coeficientul de utilizare a terenului - CUT: existent ... ... propus ........
e) Alinierea construc ţiilor:
● Corpul de cl ădire cel mai avansat fa ţă de limita propriet ăţii la strad ă se

afl ă la ......... m.
● Distan ţele minime ale construc ţiilor fa ţă de vecin ăt ăţi sunt:
de ......... m fa ţă de limita de proprietate din .............;
de ......... m fa ţă de limita de proprietate din .............;
de ......... m fa ţă de limita de proprietate din ............ .
f) Num ărul de corpuri de cl ădiri ........., din care:

existente ....... desfiin ţate ..........men ţinute .........propuse ..........
rezultate ..........

g) Suprafe ţe*3):
(mp)

┌─────────────────────────┬───────────┬────────────┬──────────┬───────────────┐
│ Construc ţii │Suprafa ţă │ Suprafa ţă │Suprafa ţă │ Suprafa ţă │
│ │construit ă │ desf ăşurat ă│ util ă │ locuibil ă/ │
│ │ │ │ │ nr. camere │
├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┤
│● existente, din care: / │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┤
│ - desfiin ţate / │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┤
│ - menţinute / │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┤
│● propuse / │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────────┤
│ TOTAL*) / │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴───────────┴────────────┴──────────┴───────────────┘
-------------

*) Totalul rezult ă prin însumarea suprafe ţelor înscrise la rubricile "men ţinute"
şi "propuse".



h) În ăl ţimea construc ţiilor propuse (în m):
*T*

CORP .... CORP ..... CORP .... CORP ...
┌─────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┐
│În ăl ţimea la corni şă sau strea şin ă │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│În ăl ţimea maxim ă a construc ţiilor │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┘
*ST*

i) Num ărul de niveluri:

*T*
CORP .... CORP ..... CORP .... CORP ...

┌─────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┐
│Existente │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Propuse │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┘
*ST*

j) Caracteristici constructive şi aspect exterior:

*T
CORP .... CORP ..... CORP .... CORP ...

┌─────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┐
│Sistem constructiv │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Fundaţii │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Acoperi ş ( şarpant ă/teras ă) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Sistem de înc ălzire │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Învelitoare (material/culoare) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Finisaj exterior (material/culoare) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Tâmpl ărie exterior (material/culoare) │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┘
*ST*

k) Capacit ăţi func ţionale ale construc ţiilor proiectate:

● Construc ţii de locuin ţe*1)
[] principale (permanente)
[] sezoniere (de vacan ţă)
[] pentru închiriere
[] sociale
[] de serviciu
[] de necesitate
[] de interven ţie
[] de protocol

Număr de apartamente propuse ...., din care cu: 1 cam.... 2 cam... .. 3 cam.....
4 cam..... 5 cam.....

--------------
*2) Conform Hot ărârii Guvernului nr. 525/1996.
*3) Documentul na ţional de referin ţă este STAS 4908-85.



● Construc ţii pentru institu ţii publice*1)

[] s ănătate nr. de paturi ....... nr. de consulta ţii ... nr. de
proceduri ...

[] înv ăţământ nr. de s ăli de clas ă .... nr. de locuri ........ nr. de
grupe .......

[] cultur ă nr. de locuri ........
[] hoteliere nr. de camere ....... nr. de locuri ........
[] culte nr. de locuri .......
[] administrative şi financiare nr. de personal .......

● Construc ţii pentru comer ţ, alimenta ţie public ă şi servicii*1)

[] comer ţ nr. de personal ........
[] alimenta ţie public ă nr. de locuri ......... nr. de personal .........
[] servicii nr. de personal ........

● Construc ţii pentru sport, recreere*1)

[] sport nr. de locuri ........
[] recreere nr. de locuri ........

● Construc ţii pentru activit ăţi productive*1)

[] produc ţie nr. de personal ........
[] depozitare nr. de personal ........

● Alte caracteristici ale capacit ăţilor func ţionale pentru construc ţii propuse,
necuprinse în categoriile de mai sus:

................................................... ................

................................................... ................

l) Asigurarea utilit ăţilor urbane*1)

[] ap ă [] canalizare [] energie electric ă [] energie termic ă

[] gaze naturale [] telefonie [] salubritate [] transport ur ban
Alte utilit ăţi:[] [] []

m) Garaje şi parcaje*1)

[] garaje nr. de locuri ..... Suprafa ţa construit ă desf ăşurat ă ......mp
[] parcaje nr. de locuri ..... Suprafa ţa construit ă desf ăşurat ă ......mp

n) Drumuri, alei, platforme: suprafa ţă carosabil....... mp; suprafa ţă

pietonal ă ........ mp

o) Spa ţii verzi*1)

[] arbori t ăia ţi num ăr ..... [] arbori men ţinu ţi num ăr ........
[] arbori planta ţi num ăr ..... [] spa ţii verzi suprafa ţă ..... mp

p) Modul de evacuare a de şeurilor ..............................
................................................... .............
r) M ăsuri de securitate la incendiu şi protec ţie civil ă ........
................................................... .............
s) Măsuri de protec ţie a mediului ...............................
................................................... ..............



t) Alte caracteristici specifice ...................... ..........
................................................... ..............

Data .......... Întocmit*4)
-----------

L.S.-----------

*4) Anexa se întocme şte de c ătre un proiectant autorizat (persoan ă fizic ă sau
juridic ă); se precizeaz ă datele de identificare, dup ă caz:

- numele şi prenumele persoanei care o întocme şte şi se aplic ă parafa - dup ă caz;
- numele firmei, numele şi prenumele reprezentantului şi se aplic ă ştampila.

F.9



PRECIZĂRI
privind completarea formularului

"Cerere
pentru emiterea autoriza ţiei de construire/desfiin ţare"

1) Numele şi prenumele solicitantului:
- persoan ă fizic ă; sau
- reprezentant al firmei (persoan ă juridic ă), cu precizarea denumirii acesteia,

precum şi a calit ăţii solicitantului în cadrul firmei.

2) Pentru persoan ă fizic ă se completeaz ă cu date privind domiciliul acesteia.
Pentru persoan ă juridic ă se completeaz ă cu date privind sediul social al

firmei.

3) Se completeaz ă cu date extrase din Cartea funciar ă sau din Fi şa bunului
imobil, dup ă caz.

4) Se înscriu: denumirea lucr ării, capacitatea şi categoria lucr ărilor, precum
şi oricare alte elemente principale care definesc toate lucr ările prev ăzute a fi
autorizate.

5) Valoarea lucr ărilor se declar ă de c ătre solicitant şi se stabile şte, dup ă caz,
în func ţie de:

- suprafa ţa construit ă desf ăşurat ă a construc ţiilor; ori
- valoarea lucr ărilor de construc ţii şi instala ţii aferente din devizul general

al investi ţiei.

6) Se completeaz ă cu numărul proiectului, data elabor ării, precum şi cu datele
de identificare a proiectantului.

7) Se completeaz ă cu numele şi prenumele verificatorului şi domeniul de
verificare, precum şi num ărul certificatului de verificator.

NOTĂ:
- Baza de calcul pentru determinarea valorii lucr ărilor de construc ţii şi

instala ţii aferente acestora este cea eviden ţiat ă la cap. 4 - Cheltuieli pentru
investi ţia de baz ă, subcap. 4.1. - Construc ţii şi instala ţii, în conformitate cu
Structura devizului general, aprobat ă prin Hot ărârea Guvernului nr. 28/2008 pentru
aprobarea con ţinutului-cadru al documenta ţiei tehnico-economice aferente
investi ţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investi ţii şi lucr ări de interven ţii,
coroborat ă cu prevederile pct. 138 alin. (1) din Normele metodologice d e aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi complet ările ulterioare,
aprobate prin Hot ărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific ările şi complet ările
ulterioare.

- Valoarea autorizat ă a lucr ărilor de organizare de şantier va avea ca baz ă de
calcul cap. 5 - Alte cheltuieli, subcap. 5.1 - Organizare de şantier, pct. 5.1.1.
Lucr ări de construc ţii, în conformitate cu Structura devizului general aprobat ă prin
Hot ărârea Guvernului nr. 28/2008.

- Taxele pentru emiterea autoriza ţiei de construire/desfiin ţare se stabilesc de
către personalul de specialitate din cadrul administra ţiei publice emitente, pe baza
reglement ărilor legale în vigoare, şi se comunic ă solicitantului la prezentarea
acestuia în vederea depunerii cererii de autorizare. Solic itantul are obliga ţia de a
anexa la cererea pentru emiterea autoriza ţiei documentele de plat ă a taxelor,
comunicate anterior de emitent.

- Dovada achit ării taxelor se face prin prezentarea, în copie, a documentel or de
plat ă - care se înregistreaz ă şi în formular la pozi ţia 7.


