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Cerere pentru eliberareaCERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII/EXTINDERII CONSTRUTIEI 

 
 
 

 
DOMNULE   PRIMAR, 

 
            Subsemnatul............................................, CNP/CUI .............................., 

cu domiciliul  in judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi , strada ..........................................,               

nr. ___ ,  bloc ____ sc. ___ , et. ____, ap.___ , solicit  eliberarea in conformitate cu 

prevederile legale a CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII / EXTINDERII /        

STADIULUI  CONSTRUCTIEI, pentru  construcţia  situata  in municipiul Galaţi ,                                       

strada .............................................. , nr. ............. având  NUMAR DE  Carte  

Funciară ............................................ şi NUMAR Cadastral  ............................. 

Anexez în copie următoarele : 

Actul de identitate pentru titularul (titularii) autorizaţiei de construire ; 
 
Împuternicire (procură) + Actul de identitate al persoanei împuternicite ; 
 
Extras de carte funciară pentru terenul pe care se edifică / extinde construcţia ; 
 
Autorizaţia /Autorizaţiile de Construire; 
   
Proces Verbal de recepție la Terminarea Lucrărilor; 

 
Numar locuri de parcare. 
 

Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte. 

Deasemenea declar pe propria răspundere ca am respectat intocmai prevederile Autorizatiei 

de Construire nr. ………..… din data de …………………………… si nu am făcut nicio modificare  

asupra construcţiei autorizate, de la data Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea 

Lucrărilor / Proces Verbal de Receptie Parțială (după caz ) nr. ……………… din data de  

………………………………….. şi până în prezent. 

 
 
 
Telefon:  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 
 

    Data:  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..                                   Semnătura ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  

                                                                            



              

    Nr. ………… / …………… .2023                                                            

                                

 

                    

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,                                   Nume și prenume, ________________________________ 

Data                                                                  C.I serie______nr._______________ 

                                                                           Semnătură___________________________ 

   


