
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  F.12   
 

Către,   Primarul comunei Valea Doftanei 

 
 

C E R E R E 

 

pentru prelungirea valabilităŃii autorizaŃiei de construire / desfiinŃare 
 

 
 

Subsemnatul * 1) ___________________________________________, CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,  

cu  domiciliul * 2)  / sediul în judeŃul______________, 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 construcŃii, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, solicit : 

 
 

prelungirea valabilităŃii  
              AUTORIZAłIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINłARE 
     nr. ______ din ___________ 

 
Pentru imobilul - teren  şi / sau construcŃii - , situat în judeŃul _____________________________________ 

municipiul,oraşul, comuna _________________________, satul_________________________, sectorul________ 

cod poştal ________, strada___________________________, nr._____, bl. ____, sc. ____, et. ____,  ap. ______, 

Cartea Funciară  * 3 )__________________________________________________________________________________  
 

Fişa bunului imobil    __________________________________________________________________________________ 
 

sau  nr. cadastral        __________________________________________________________________________________  
 

în vederea executării lucrărilor de * 4)  ______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
Declar pe proprie răspundere că datele menŃionate în prezenta cerere sunt exacte. 

 Anexez prezentei cereri : 
- Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilităŃii AutorizaŃiei de construire / desfiinŃare nr. ___ 

din data de _______________ ; 
 - DocumentaŃia tehnică derivată din D.A.T.C. / D.A.T.D. – după caz – prin care se evidenŃiază stadiul fizic al 
lucrărilor realizate în baza AutorizaŃiei de construire / desfiinŃare nr. _______ / din data de ______________, precum 
şi lucrările rămase de executat până la finalizare; 
 - AutorizaŃia de construire / desfiinŃare nr. _______ / _______________ , în original.  
 - Documentul privind achitarea taxei ( în copie) 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                          Semnătura * 5) 
 
Data _____________________                                                                                 ____________________                                                                                                  
 

                                                                                                                                                                                                       L.S.   
 
 

   *1) Numele şi prenumele solicitantului 
    *2) Adresa solicitantului 
    *3) Date de identificare a imobilului ? teren şi/sau construcŃii 
    *4) Se înscriu lucrările rămase de executat pentru care se solicită prelungirea valabilităŃii. 
    *5) Se aplică sigiliul, în cazul persoanelor juridice 
 

    



 

 

In conformitate cu prevederile art.6 lit.d)- (prelucrarea datelor este necesara pentru proteja interesele vitale ale persoanei vizate 
Sau ale altei personae fizice) si lit.e – ( prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public 
Sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul) din RG NR. 679/2016 al UE-privind 
Protectia datelor cu character personal. 


