
CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A 

EDIFICĂRII/EXTINDERII CONSTRUCȚIEI 
 

     Subsemnatul(a)_______________________________ cu domiciliul în județul __________________, 

localitatea________________, strada____________________ nr._____,bl______,sc_____et.____, 

ap____, telefon/fax_________________, în calitate de proprietar al imobilului situat în 

județul_________________, localitatea ________________, strada_________________, nr.____, solicit 

eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției având urmatoarele caracteristicii: 

*destinaţia__________________________________________________________________ 

*număr unitați individuale______________________________________________________ 

*număr locuri de parcare_______________________________________________________ 

*regim de înalțime____________________________________________________________ 

*suprafața construită din acte___________________________________________________ 

*suprafața construită măsurata__________________________________________________ 

*suprafața construită desfășurată_________________________________________________ 

*anul edificării construcției_____________________________________________________ 

 

Anexez în copie (Construcții realizate înainte de 1 august 2001 (înainte de 1996*), fără autorizație 

de construire): 

□ copie carte de identitate/certificat de înregistrare eliberat de către Registrul Comerţului; 

□ Certificat fiscal eliberat de către Serviciul Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea cu 

anul înregistrării imobilului; 

□ Actul de proprietate asupra imobilului pentru care se solicită certificatul de atestare a edificării/extinderii 

construcției; 

□ Foto fațadele construcției; 

□ Extras de Carte Funciară pentru informare de dată recentă, nu mai vechi de 6 luni(daca există); 

□ Măsuratori cadastrale imobil realizat (planul de amplasament de delimitare a imobilului în format 

analogic și digital); 

□ Declarație pe propie răspundere, în formă autentificată (legalizată) la notar, prin care petentul declară 

anul edificării construcției; 

□ Memoriu de arhitectură, ce trebuie să cuprindă condițiile de amplasare (regim juridic, regimul economic 

și regimul tehnic), descrierea construcției, încadrarea în clasa de importanță, categoria de importanță și 

cerințele de verificare ale construcției (referatele de verificare întocmite de către specialiști verificatori de 

proiecte atestați pe domenii/subdomenii și specialități). 

□ Proiect releveu la nivel de autorizație de construire (plan de încadrare, plan situație, planul tuturor 

nivelelor, secțiuni, fațade, plan fundații conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcții) la scara grafica conventionala (1/100 sau 1/50) elaborat de un arhitect cu drept de 

semnatura; 

□ expertiză tehnică pentru rezistență mecanică și stabilitate întocmită de către un specialist cu activitate 

în construcții, atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.; 

* anul în care s-a aprobat PUG-ul prin HCL nr.29/27.05.1996 și faza RLU aprobat prin HCL 

nr.19/25.02.1999 și HCL 129/2011 prin care s-a aprobat prelungirea valabilității PUG 
 

Anexez în copie (Construcții realizate înainte (începând cu anul 1994*) și după 1 august 2001, cu 

autorizație de construire): 

□ copie carte de identitate/certificat de înregistrare eliberat de către Registrul Comerţului; 

□ Certificat fiscal eliberat de către Serviciul Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea cu 

anul înregistrării imobilului; 

□ Actul de proprietate asupra imobilului pentru care se solicită certificatul de atestare a edificării/extinderii 

construcției; 

□ Autorizația/autorizațiile de construire însoțită/însoţite de documentația tehnică (DT) vizată spre 

neschimbare; 

□ Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.______din ________________ sau, după caz, 

procesul-verbal de constatare privind stadiul realizării construcției nr.______din ________________; 

□ Foto fațadele construcției; 

□ Declarație pe propie răspundere, în formă autentificată (legalizată) la notar, prin care petentul declară 

că imobilul pentru care solicită emiterea certificatului de atestare a fost edificat/extins, cu respectarea în  
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totalitate a prevederilor din Autorizația de construire nr._________ din _____________ și construcția nu 

a suferit modificări de la data întocmirii și anul edificării construcției;  

□ Extras de Carte Funciară pentru informare de dată recentă, nu mai vechi de 6 luni(daca există); 

□ Măsuratori cadastrale imobil realizat (planul de amplasament de delimitare a imobilului în format 

analogic și digital); 

* anul în care s-a aprobat Hotararea 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia 

construcţiilor 

  

Anexez în copie (Construcții realizate înainte de 1 august 2001 (1996* - 2001) și între 1 august 2001 

– 2019, fără autorizație de construire): 

□ copie carte de identitate/certificat de înregistrare eliberat de către Registrul Comerţului; 

□ Certificat fiscal eliberat de către Serviciul Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea cu 

anul înregistrării imobilului; 

□ Actul de proprietate asupra imobilului pentru care se solicită certificatul de atestare a edificării/extinderii 

construcției; 

□ Foto fațadele construcției; 

□ Extras de Carte Funciară pentru informare de dată recentă, nu mai vechi de 6 luni(daca există); 

□ Măsuratori cadastrale imobil realizat (planul de amplasament de delimitare a imobilului în format 

analogic și digital); 

□ Declarație pe propie răspundere, în formă autentificată (legalizată) la notar, prin care petentul declară 

anul edificării construcției; 

□ Memoriu de arhitectură, ce trebuie să cuprindă condițiile de amplasare (regim juridic, regimul economic 

și regimul tehnic), descrierea construcției, încadrarea în clasa de importanță, categoria de importanță și 

cerințele de verificare ale construcției (referatele de verificare întocmite de către specialiști verificatori de 

proiecte atestați pe domenii/subdomenii și specialități), inclusiv dacă se  încadrează în reglementările de 

urbanism aprobate pentru zona de amplasament (extrase din documentațiile de urbanism, din 

regulamentul local de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau Regulamentul General de Urbanism, după caz), 

care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie; 

□ Proiect releveu la nivel de autorizație de construire (plan de încadrare, plan situație, planul tuturor 

nivelelor, secțiuni, fațade, plan fundații conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcții) la scara grafica conventionala (1/100 sau 1/50) elaborat de un arhitect cu drept de 

semnatura; 

□ expertiză tehnică pentru rezistență mecanică și stabilitate întocmită de către un specialist cu activitate 

în construcții, atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.; 

□ Acorduri notariale – după caz – conform prevederilor legale; 

□ Avizul D.J.C. (Direcția Județeană de Cultură) Tulcea pentru monumente istorice, ansambluri, situri, 

zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, construcții cu valoare arhitecturală sau 

istorică deosebită) – construcțiile realizate după anul 2009. 

* anul în care s-a aprobat PUG-ul prin HCL nr.29/27.05.1996 și faza RLU aprobat prin HCL 

nr.19/25.02.1999 și HCL 129/2011 prin care s-a aprobat prelungirea valabilității PUG 

 

 PRIN PREZENTA CERERE, SUSȚIN ȘI ÎMI ASUM RĂSPUNDEREA ASUPRA VERIDICITĂȚII 

DOCUMENTELOR PREZENTATE. 

            

 

   Data_________________                                                      Semnatura__________ 

 

 

 

 

 
 Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere vor fi preluate conform Regulamentului European 

2016/679 privindprotecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date. 
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