ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 F.15 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii.

Către,

PRIMARUL MUNICIPIULUI GALATI

COMUNICARE privind încheierea execuţiei lucrărilor
Subsemnatul....................................................,CNP I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I
/CUI. …………..…., cu domiciliul*2)/ sediul în judeţul.GALATI, municipiul /comuna. GALATI,
str. ……………………….……................ nr. .........., bl. ……......, sc. …....., et...….., ap. …..…...,
sectorul …………, cod poştal ............ telefon: ………..........................................,
e-mail ........................................., titular al Autorizaţiei de construire /desfiinţare
nr............... din ................................, emisă pentru executarea lucrărilor de construcţii
privind construirea / desfiinţarea construcţiilor şi amenajărilor .......................................
................................................……………………………………………………………………………………………
....................................................... în valoare de ......................................................... lei,
Aduc la cunoştinţă
Că la data de ……................................ ora ............ , au fost finalizate lucrările de
Construcţii autorizate pentru imobilul - teren şi/sau construcţii , situat în judeţul GALATI,
municipiul GALATI , str. ………………................................... nr. ......, bl. ........., sc. ....,
et. ......, ap. ......, sectorul......, cod poştal ….......,
Cartea funciară*3) ..........................................
Fişa bunului imobil ..........................................
sau nr. cadastral ..............................................
Semnătura ..................
L.S.
Data .................................
───────────

● Formularul pentru Înştiinţarea privind finalizarea executării lucrărilor autorizate se
anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare .
PRECIZĂRI privind completarea formularului:
*1) Titularul autorizaţiei (Numele şi prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice - inclusiv calitatea acestuia)
*2) Adresa poştală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)
*3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării, capacitatea şi categoria de lucrări din autorizaţie)
NOTĂ:
● Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe şantier un exemplar al acestei înştiinţări, cu numărul şi data înregistrării la emitent.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI
INSTITUTIA ARHITECT SEF-DIRECTIA AUTORIZARI CONSTRUCTII
COMPARTIMENT RECEPTII LUCRARI
Tel : +40 236 307 777; +40 236 307 742;
Email : autorizatii@primariagalati.ro

Nr. ………… / …………… .2018

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Primăria Municipiului Galați, prin Instituția Arhitect-Șef, prelucrează date cu caracter personal
pentru îndeplinirea unei obligații legale, conform legislației în vigoare, așa cum este prevăzut în
următoarele acte normative:
• Ordinul nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de
urbanism pentru parcurgerea procedurii de informare și consultare,
• Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 233/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,
• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și
completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a Legii, în vederea asigurării
transparenței procedurii de autorizare și asigurării caracterului public, precum și alte acte
normative aflate în vigoare la data solicitării.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate doar în scopul îndeplinirii obligațiiilor legale, prevăzute
de actele normative mai sus menționate.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează pe durata valabilițății documentelor eliberate
de către Instituția Arhitect-Șef.
Drepturile persoanei fizice sunt prevăzute în Cap. III, art. 12-21 din Regulamentul nr. 679/2016 referitor la protecția persoanelor fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație
a acestor date.
Am luat la cunoștință,
Data

Nume și prenume, ……………………………………….
C.I serie …….nr. ………………………..
Semnătură. ……………………………….
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI
INSTITUTIA ARHITECT SEF-DIRECTIA AUTORIZARI CONSTRUCTII
COMPARTIMENT RECEPTII LUCRARI
Tel : +40 236 307 777; +40 236 307 742;
Email : autorizatii@primariagalati.ro

Nr. ………… / …………… .2018
Către,

Inspectoratul Judeţean în Construcţii
Str. Alexandru Cernat nr. 1 Galaţi

Ca urmare a comunicării privind finalizarea execuţiei lucrărilor – formular model F15 din
Normele

metodologice

de

aplicare

a

Legii

nr.

50/1991,

adresată

de

Dl./Dna. …………………………………………………………………..înregistrată în evidenţele
noastre cu nr. ………

/…………... .2018, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 343/2017

privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, vă
aducem la cunoştinţă următoarele:
Lucrările ce au făcut obiectul autorizaţiei de construire/desfiinţare nr…………/………….....
având ca titular …………………………………………………………………………………………….
au fost finalizate la data de…………………….............,valoarea finală a lucrărilor de
construcţii/desfiinţare este de……………………………., în conformitate cu prevederile art.76,
art.77 din Ordinul nr. 839/2009.
Prezenta adresă a fost eliberată în vederea comunicării către Inspectoratul Judeţean în
Construcţii Galaţi.
Arhitect Şef,
Dr. Arh. Dragoş Horia Buhociu

Întocmit,

Titular autorizaţie

Insp. Rapotan Cristian
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