
Către,  

PRIMARUL COMUNEI ZAM 

C E R E R E  

PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂȚII  

AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE  
 

Subsemnatul¹
) 

_________________________________, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,  

cu domiciliul²
)

/sediul în judeţul_______________,municipiul/oraşul/comuna ________________,  
satul________________________, sectorul______,cod poştal __________,  
strada_____________________ nr. ______ bl.__, sc.___, et.___, ap.___,  
telefon/fax __________________, e-mail _________________________________________,  

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicit  
 

PRELUNGIREA VALABILITĂȚII  

AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE  
nr............... din................................  

pentru imobilul – teren și / sau construcții - , situat în județul_______________________,  

municipiul / orașul / comuna________________________, satul________________________,  

cod poștal__________, str. ________________________nr.___, bl____,sc.___,et.____, ap.__  

Cartea funciară³
)

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

Fișa bunului imobil..............................  
sau nr. cadastral....................................  

în vederea executării lucrărilor de
4) 

___________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 
 

Declar pe propria răspundere că datele menționate în prezenta cerere sunt exacte.  
Anexez prezentei cereri:  

- Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilității Autorizației de construire/desființare 
nr.____________din data de _____________________  

- Documentația tehnică din D.T.A.C./D.T.A.D. – după caz – prin care se evidențiază stadiul fizic al 

lucrărilor realizate în baza autorizației de construire/desființare nr. _____din data de ____________, 

precum și lucrările rămase de executat până la finalizare;  

- Autorizația de construire / desființare nr.________din data de __________, în original.  
- Documentul privind achitarea taxei ( în copie).  
 

Semnătura
5) 

 
LS ..................................  
Data..............................................  
 
 
 

¹
) 

Numele și prenumele solicitantului  

²
) 

Adresa solicitantului  

³
) 

Date de indentificare a imobilului – teren și /sau construcții  
4) 

Se înscriu lucrările rămase de executat pentru care se solicită prelungirea valabilității.  
5) 

Se aplică sigiliul, în cazul persoanelor juridice 
 
 



 
 MODEL  

 

PENTRU PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIȚIEI* vedere de  

ansamblu a obiectivului  

ȘANTIER în LUCRU  
Denumirea și adresa obiectivului................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................  

Beneficiarul investiției.....................................................................................................................  
(denumirea firmei/numele și prenumele)  

Adresa......................................................Tel/Fax............................................E-mail..............................  

Proiectant general Proiectant de arhitectură  
............................................................ .............................................................  
(denumirea firmei/numele și prenumele) (denumirea firmei/numele și prenumele)  

Adresa............................................... Adresa.........................................................  
Tel/Fax.......................E-mail.................. Tel/Fax..........................E-mail.......................  

Proiectant de structuri Proiectant de instalații  
............................................................ .............................................................  
(denumirea firmei/numele și prenumele) (denumirea firmei/numele și prenumele)  

Adresa............................................... Adresa.........................................................  
Tel/Fax.......................E-mail.................. Tel/Fax..........................E-mail.......................  

Constructor – Antreprenor general Constructor pentru structură  
............................................................ .............................................................  
(denumirea firmei/numele și prenumele) (denumirea firmei/numele și prenumele)  

Adresa............................................... Adresa.........................................................  
Tel/Fax.......................E-mail.................. Tel/Fax..........................E-mail.......................  

Constructor pentru instalații Constructor pentru închideri/izolații  
............................................................ .............................................................  
(denumirea firmei/numele și prenumele) (denumirea firmei/numele și prenumele)  

Adresa............................................... Adresa.........................................................  
Tel/Fax.......................E-mail.................. Tel/Fax..........................E-mail.......................  

Autorizație de construire/desființare Nr.______________din data de ___________________  
Emisă de .............................................................................................................................................  
cu Nr._______________ din_______________  

Termenul de execuție a lucrărilor, prevăzut în autorizație..........................................................  

Data începerii execuției lucrărilor..................................................................................................  
Data finalizării lucrărilor....................................................................................... ..........................  

 
 
 
 

 


