Către,

PRIMARUL ORASULUI SÂNTANA
CERERE
pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare

Subsemnatul

1)

………………………….……………………. , CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu

2)

domiciliul /sediul în judeţul…………………………..……, municipiul/oraşul/comuna ……………….…………..,
satul ……..……………….., sectorul …., cod poştal …………….., str. ………………………………….. nr. ……,
bl. ….., sc. …., et. …., ap. ….., telefon/fax ………………………., e-mail …………………………………….…...,
în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit:
prelungirea valabilităţii
Autorizaţiei de construire/desfiinţare
nr. ……….. din ……………….
pentru imobilul ⎯ teren şi/sau construcţii ⎯, situat în judeţul …………………….…….……………….,
municipiul/oraşul/comuna ……………………..………..….., satul…………………....……….…….., sectorul……,
cod poştal …………….., str. …………………….………………….. nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ……, ap. ……,
3)

Cartea funciară ...……………………………………………………………………………………………………….
Fişa bunului imobil ………………………………………………………………………………………………………..
sau nr. cadastral …………………………………………………………………………………………………………,
4)

în vederea executării lucrărilor de
……………………………….…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte.
Anexez prezentei cereri:
⎯ Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilităţii Autorizaţiei de construire/desfiinţare
nr. …………… din data de ………………….. ;
⎯ Documentaţia tehnică derivată din D.A.T.C./D.A.T.D ⎯ după caz ⎯ prin care se evidenţiază
stadiul fizic al lucrărilor realizate în baza autorizaţiei de construire/desfiinţare nr. …….. din data de ………. ,
precum şi lucrările rămase de executat până la finalizare;
⎯ Autorizaţia de construire/desfiinţare nr. …………. din data de …………………. , în original.
⎯ Documentul privind achitarea taxei (în copie)
Semnătura

5)

…………………………….…
L.S.

Data ……………………………
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 priveşte 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.
__________________________
1)

Numele şi prenumele solicitantului
Adresa solicitantului
Date de identificare a imobilului ⎯ teren şi/sau construcţii
4)
Se înscriu lucrările rămase de executat pentru care se solicită prelungirea valabilităţii.
2)
3)

