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ROMÂNIA  
JUDE�UL IA�I  

COMUNA R�DUC�NENI  
 

Nr. ___________ din ________________________ 
 

 
 

AUTORIZA�IE DE CONSTRUIRE / DESFIIN�ARE 
 

Nr. __________ din __________________________ 
 
 

 Urmare cererii adresate de  
 

 
 domiciliul   municipiul  

 cu  în jude�ul  ora�ul  
 sediul   comuna  
satul  sectorul  cod po�tal  
strada  nr.  bl.  sc.  et.  ap.  
telefon / fax  e-mail  , 
înregistrat� la nr. din 20  , 
 
 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea execut�rii lucr�rilor de construc�ii, republicat�,cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 
 

 

A U T O R I Z E A Z � : 
 
 EXECUTAREA LUCR�RILOR DE CONSTRUIRE / DESFIIN�ARE pentru: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - pe imobilul - teren �i/sau construc�ii - situat în jude�ul  
municipiul      

ora�ul  satul  sectorul  
comuna      

cod po�tal  strada  nr.  bl.  sc.  et.  ap.  
Cartea funciar�  

Fi�a bunului imobil  
sau nr. cadastral  

     
    - lucr�ri în valoare de   , 
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 - în baza Documenta�iei tehnice - D.T. pentru autorizarea execut�rii lucr�rilor de construire (DTAC + DTOE), respectiv 
desfiin�area construc�iilor (DTAD) nr.:  din  , a fost elaborat� de  
cu sediul în jude�ul  municipiul / ora�ul / comuna  
sectorul / satul  cod po�tal  strada  nr.  bl.  sc.  
et.  ap.  , respectiv de  - arhitect / conductor arhitect cu drept de semn�tur�, înscris 
în Tabloul Na�ional al Arhitec�ilor cu nr.  , în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea �i exercitarea 
profesiei de arhitect, republicat�, aflat în eviden�a Filialei teritoriale  a Ordinului Arhitec�ilor din România. 

 
 CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUT�RII LUCR�RILOR SE FAC URM�TOARELE PRECIZ�RI: 

 

 
A. DOCUMENTA�IA TEHNIC� - D.T. (DTAC+DTOE SAU DTAD) -VIZAT� SPRE NESCHIMBARE- ÎMPREUN� CU 

TOATE AVIZELE �I ACORDURILE OB�INUTE, PRECUM �I ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORIT��II 
COMPETENTE PENTRU PROTEC�IA MEDIULUI, FACE PARTE INTEGRANT� DIN PREZENTA AUTORIZA�IE. 

 

 
Nerespectarea întocmai a documenta�iei - vizat� spre neschimbare (inclusiv a avizelor �i acordurilor ob�inute) 
constituie infrac�iune sau contraven�ie, dup� caz, în temeiul prevederilor art.24 alin.(1), respectiv art.26 alin.(1) 

din Legea nr.50/1991 privind autorizarea execut�rii lucr�rilor de construc�ii, republicat�. 
 

 

 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(15) – (151)  din Legea nr.50/1991 �i cu respectarea legisla�iei pentru 
aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice 
�i private asupra mediului, în situa�ia în care în timpul execut�rii lucr�rilor �i numai în perioada de valabilitate a 

autoriza�iei de construire survin modific�ri de tem� privind lucr�rile de construc�ii autorizate, care conduc la 
necesitatea modific�rii acestora, titularul are obliga�ia de a solicita o nou� autoriza�ie de construire. 

 

 
 B.       TITULARUL AUTORIZA�IEI ESTE OBLIGAT: 

1. S� anun�e data începerii lucr�rilor autorizate, prin trimiterea în�tiin��rii conform formularului anexat autoriza�iei (formularul-
model F.17) la autoritatea administra�iei publice locale emitent� a autoriza�iei. 

2. S� anun�e data începerii lucr�rilor autorizate, prin trimiterea în�tiin��rii conform formularului anexat autoriza�iei (formularul-
model F.18) la Inspectoratul în Construc�ii al jude�ului/municipiului Bucure�ti, împreun� cu dovada achit�rii cotei legale de 0,1% 
din valoarea autorizat� a lucr�rilor de construc�ii �i instala�ii aferente acestora. 

3. S� anun�e data finaliz�rii lucr�rilor autorizate, prin trimiterea în�tiin��rii conform formularului anexat autoriza�iei (formularul-
model F.19) la Inspectoratul în Construc�ii al jude�ului/municipiului Bucure�ti, odat� cu convocarea comisiei de recep�ie. 

4. S� p�streze pe �antier - în perfect� stare - autoriza�ia de construire �i documenta�ia tehnic� – DT (DTAC+DTOE/DTAD) 
vizat� spre neschimbare,  pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toat� durata execut�rii 
lucr�rilor. 

5. În cazul în care, pe parcursul execut�rii lucr�rilor, se descoper� vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de 
goluri, funda�ii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) s� sisteze executarea  lucr�rilor, s� ia 
m�suri de paz� �i de protec�ie �i s� anun�e imediat emitentul autoriza�iei, precum �i Direc�ia jude�ean� pentru cultur�, culte �i 
patrimoniu. 

6. S� respecte condi�iile impuse de utilizarea �i protejarea domeniului public, precum �i de protec�ie a mediului, potrivit 
normelor generale �i locale. 

7. S� transporte la  _______________________________________________ materialele care nu se pot recupera sau 
valorifica, r�mase în urma execut�rii lucr�rilor de construc�ii.  

8. S� desfiin�eze construc�iile provizorii de �antier în termen de ________ zile de la terminarea efectiv� a lucr�rilor. 
9. La începerea execu�iei lucr�rilor, s� monteze la loc vizibil ”Panoul de identificare a investi�iei” (vezi Anexa Nr.8 la Normele 

metodologice).  
10. La finalizarea execu�iei lucr�rilor, s� monteze ”Pl�cu�a de identificare a investi�iei”.  
11. În situa�ia nefinaliz�rii lucr�rilor în termenul prev�zut de autoriza�ie, s� solicite prelungirea valabilit��ii acesteia, cu cel 

pu�in 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilit��ii autoriza�iei de construire / desfiin�are (inclusiv durata de execu�ie a 
lucr�rilor). 
      12. S� prezinte ”Certificatul de performan�� energetic� a cl�dirii” la efectuarea recep�iei la terminarea lucr�rilor. 
      13. S� solicite ”Autoriza�ia de securitate la incendiu” dup� efectarea recep�iei la terminarea lucr�rilor sau înainte de punerea 
în func�iune a cl�dirilor pentru care s-a ob�inut ”Avizul de securitate la incendiu”. 
      14. S� regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum �i celelalte obliga�ii de plat� ce-i revin, potrivit legii, ca 
urmare a realiz�rii investi�iei.  
      15. S� declare construc�iile proprietate particular� realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la 
unit��ile subordonate acestora, dup� terminarea lor complet� �i nu mai târziu de 15 zile de la data expir�rii termenului de 
valabilitate a autoriza�iei de construire / desfiin�are (inclusiv durata de execu�ie a lucr�rilor). 
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 C.   DURATA DE EXECU�IE A LUCR�RILOR este de  luni / zile calculat� de la data începerii efective 
a lucr�rilor (anun�at� în prealabil), situa�ie în care perioada de valabilitate a autoriza�iei se extinde pe întreaga durat� de 
execu�ie a lucr�rilor autorizate. 
 
 D. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZA�IEI este de  luni / zile de la data emiterii, interval
în care trebuie începute lucr�rile de execu�ie autorizate. 
 

PRIMAR, 
Ing.  Neculai  BOTEZATU 

 
 

L.S. 

SECRETAR, 
C�t�lin BUMBARU 

 
 

 

 ARHITECT �EF∗∗∗∗, 
 Ing.  Serafin MARTINA� 

 
 

 
 Taxa de autorizare în valoare de lei  a fost achitat� conform chitan�ei nr.  din  . 

 
 Prezenta autoriza�ie a fost transmis� solicitantului direct / prin po�t� la data de  înso�it� de  (  ) 

exemplar(e) din documenta�ia tehnic�, împreun� cu avizele �i acordurile ob�inute, vizate spre neschimbare. 
 

 
 
 
 
 
 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea execut�rii lucr�rilor de construc�ii, republicat�,cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, 

 
SE PRELUNGE�TE VALABILITATEA 

AUTORIZA�IEI DE CONSTRUIRE / DESFIIN�ARE 
 
 de la data de  pân� la data de   
 
 Dup� aceast� dat�, o nou� prelungire a valabilit��ii nu este posibil�, solicitantul urmând s� ob�in�, în condi�iile 
legii, o alt� autoriza�ie de construire / desfiin�are. 
 

PRE�EDINTE, 
 
 

L.S. 

SECRETARUL JUDE�ULUI, 
 
 
 
 

 

 
 ARHITECT �EF∗∗∗∗, 

 
 

 Data prelungirii valabilit��ii:   
  
 Achitat taxa de:  lei, conform chitan�ei nr.  din  
  

 Transmis solicitantului la data de   direct / prin po�t�.  
 

                                                 
 

∗ Se va semna, dup� caz, de c�tre arhitectul-�ef sau, "pentru arhitectul-�ef", de c�tre 
persoana cu responsabilitate în domeniul amenaj�rii teritoriului �i urbanismului. 

 
 

 


