C ă t r e,
PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNTANA
CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI
DE ATESTARE A EDIFICĂRII/EXTINDERII CONSTRUCȚIEI

Subsemnatul(a)......................................................................................, CNP/CUI.....................................
domiciliat(ă)
în
judeţul .................... localitatea...........................................................................
sector/sat ………………..... str. .............................................................................................................. nr.
....... bl. ..... sc. ....... ap. ...... cod poştal …………….......telefon/fax ................................ mobil
............................................ ,
solicit eliberarea în conformitate cu prevederile legale a
CERTIFICATULUI DE ATESTARE A A RADIERII CONSTRUCȚIEI,
pentru construcțiile situate în județul ARAD, orașul SÂNTANA, sat ………………..... str.
.............................................................................................................. nr. ....... bl. ..... sc. ....... ap. ......
cod poştal ……………....... Nr. Fișa cadastrală/Nr.Carte Funciară………………………………………….
Nr. topografic al parcelei ………………………………………..
Anexez la prezenta cerere (în copie)* următoarele:
⃞
extrasul CF nu mai vechi de trei luni
⃞
Copie C.I. sau CUI
⃞
Autorizația de desființare
⃞
Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
⃞
Plan de amplasament și delimitare a imobilului, întocmit de o persoană autorizată ANCPI (anexa
1.35 la Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în
evidențele de cadastru și carte funciară)
Declar pe proprie răspundere că datele menționate în prezenta cerere sunt exacte.

Data

Semnătura

………………………………………………………

………………………………………………………...

Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării
dumneavoastră.
Primăria Orașului Sântana garantează securitatea procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Responsabilul Primăriei Orașului Sântana cu protecția datelor poate fi contactat pe adresa de contact@primariasantana.ro. În conformitate cu
Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei Orașului Sântana, în ceea ce riveşte datele cu caracter personal referitoare la
persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune
prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.
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