Către,

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

CERERE
PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A
EDIFICĂRII/EXTINDERII CONSTRUCŢIEI
Subsemnatul_______________________________CNP/CUI_______________________
cu domiciliul în judeţul __________________ municipiul/oraşul/comuna________________
sectorul/satul____________cod poştal ________strada______________________________
nr._____,bl______,sc_____et.____, ap____, telefon/fax_________________solicit eliberarea
în conformitate cu prevederile legale a

CERTIFICATULUI

DE

ATESTARE

A

EDIFICĂRII/EXTINDERII CONSTRUCŢIEI, pentru construcţiile situate în judeţul CLUJ,
Comuna

localitatea ____________________________cod poştal________

strada________________________________________nr.__________
Nr.Fişă cadastrală/Nr.Carte Funciară______________________________________________
Nr.topografic al parcelei _______________________________________________________

Anexez la prezenta cerere (în copie) *urmatoarele:

CERTIFICATUL DE URBANISM Nr.___________________________________________
EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA Nr.________________________________________
AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE Nr.__________________________________________
PROIECTUL ÎN FAZA P.A.C. AUTORIZAT Nr.___________________________________
Declar pe proprie răspundere ca datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte.
Telefon___________________
Data _____________________ Semnatura______________________
L.S.

*ANEXEZ LA PREZENTA CERERE URMĂTOARELE ACTE:
-Extrasul CF nu mai vechi de trei luni în original

-Copie C.I. sau CUI
-Autorizaţia de constuire însoţită de documentaţia tehnică (D.T.) vizată spre neschimbare în
original
-Anunţul de începere lucrări
-Foto
-Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor
-Deviz general pentru persoane fizice
-Pentru societăţi comerciale adresa oficială din partea firmei cu valoarea finală a lucrărilor cuprinsă
în contabilitate
-Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în 2 exemplare originale
-Referatul proiectantului
-Certificatul de performanţă energetică a clădirii, conform Legii nr.372/2005 privind

performanţa energetică a clădirilor, art.12, alin.1, Ordinul nr.1459/2007 şi Ordinul
ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii.
-Chitanţa de achitare a taxei pentru eliberarea Certificatului de atestare a edificării/existenţei
construcţiei în cuantum de 15 lei
-Avizul Inspectoratului de Stat în Construcţii
-Dovada achitării regularizării taxei

Către,
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Cerere
PENTRU CONFIRMAREA DESFIINŢĂRII CONSTRUCŢIEI
ÎN BAZA AUTORIZAŢIEI DE DEMOLARE
NR._________ / ___________
Subsemnatul _______________________________________CNP____________________
cu domiciliul în judeţul_______________________________________________________
municipiul/oraşul/comuna_____________________________________________________
sectorul/satul__________________________________cod poştal_____________________
Strada___________________________________nr. _______, bl. ______, sc. ___________
Et. _______, ap. ________, telefon _______________________________ solicit eliberarea în
conformitate cu prevederile legale a

CONFIRMĂRII

DE

DESFIINŢARE

A

CONSTRUCŢIEI ,pentru construcţiile situate în judeţul CLUJ, comuna_________________
localitatea ________________________________________, cod postal________________,
Strada_____________________________________Nr._______,
Nr.Fişă cadastrala/Nr.Carte Funciară_____________________________________________
Nr.topografica al parcelei______________________________________________________
Anexez la prezenta cerere în copie următoarele :
CERTIFICATUL DE URBANISM _____________________________________________
EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ __________________________________________
AUTORIZAŢIA DE DESFIINTARE ____________________________________________
PROIECTUL ÎN FAZA P.A.D. AUTORIZAT ____________________________________
* Declar pe proprie răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte.
Telefon _________________________
Data ____________________________
Semnătura,
____________________
L.S.

În vederea obţinerii confirmării desfiinţării unei construcţii, se va anexa la cererea tip
completata la toate rubricile si semnata de proprietarii tabulari urmatoarele:

1.dovada achitării taxei
2.certificatul de urbanism
3.extras de carte funciară nu mai vechi de 3 luni, în original
4.proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în două exemplare, originale
5.foto cu terenul liber de construcţii
6.autorizaţia de desfiinţare însoţită de D.T.(documentaţia tehnică)

