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Către,
Primarul comunei Merei

CERERE
pentru emiterea autorizaţiei de construire / desfiinţare

Subsemnatul1) ………………………………………………………………………………..., CNP

            , cu domiciliul/sediul2) în judeţul ……………………………..,
municipiul/oraşul/comuna ……………………………, satul ………………………………., sectorul …..,
cod poştal ……………….., str. ……………………….., nr. ……, bl. ….., sc. …., sc. ….., et. …., ap. ….,
telefon/fax …………………………….., e-mail ………………………………………………., în calitate
de / reprezentant al …………………………………….., CUI …………………………………………….,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea autorizaţiei de construire /
desfiinţare.
pentru imobilul – teren şi/sau construcţii –, situat în judeţul …………………………….,
municipiul/oraşul/comuna …………………………………, satul ………………………...…….., sectorul
….., cod poştal ………………., str. …………………………………………………….., bl. ……., sc.
……., et. ……., ap. …… .
Cartea funciară3) ……………………………………………………………………………………..
Fişa bunului imobil ………………………………………………………………………………….
sau nr. cadastral ……………………………………………………………………………………………..
în vederea executării lucrărilor de4) …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
în valoare de5) …………………………………………………………………………………….... .
Documentaţia tehnică – DT pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC +
DTOE), respectiv de desfiinţare a construcţiilor (DTAD) nr.6) …………….. din ………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
[denumirea documentaţiei]

a fost elaborată de ……………………………………. cu sediul în judeţul ……………………………….,
municipiul/oraşul/comuna …………………………., sector/satul ………………………………………,
cod poştal …………….., str. ………………………….., nr. ….., bl. …., sc. ….., et. …., ap. …., respectiv
de ……………………………………………… - arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură,
înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu nr. ……………, în conformitate cu prevederile Legii nr.
184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei
teritoriale …………………. a Ordinului Arhitecţilor din România.
Verificarea Documentaţiei tehnice – DT, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a fost
efectuată de7):
1. Cerinţa A ………………………………………. 4. Cerinţa D ……………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
2. Cerinţa B ………………………………………. 5. Cerinţa E ……………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
3. Cerinţa C ………………………………………. 6. Cerinţa F ……………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
7. Cerinţa Af ……………………………………….
…………………………………………………….
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