JUDEŢUL BRAŞOV - COMUNA HĂLCHIU , Hãlchiu , Strada Feldioarei nr.1 , CF 4728318
Tel. : 0268/481174 , Fax : 0268/481416 , e-mail : uat_comuna_halchiu@yahoo.com
Nr......................./data.......................

CERERE
PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII / EXTINDERII / RADIERII CONSTRUCŢIEI

Subsemnatul/S.C._______________________________________________________ cu domiciliul/sediul în judeţul
__________ municipiul/oraşul/ comuna _____________,satul______________ strada _______________
nr._______ bl_____ sc____ et.___, ap____, telefon/fax ______________,e-mail___________________ CNP/CUI
_______________ solicit eliberarea în conformitate cu prevederile legale a certificatului de atestare a edificãrii /
extinderii/radierii construcţiei , executată în comuna

____________________ , satul _________________ ,

strada ________________________________nr.________, constând din ________________________________
___________________________________________________________________________________________
Construirea/desfiinţarea s-a executat în anul_________________ cu (fără) autorizaţia de construire/desfiinţare
nr________ din ________________ pe terenul înscris în cartea funciară (**)________ nr____________
nr.top./cad.______________ şi este terminată în totalitate / neterminată. Autorizaţia a fost respectată /
nerespectată.

Data _____________________

Semnatura si ştampila__________________

Acte necesare pentru eliberarea certificatului :
1. cerere tip;
2. extras CF de data recentã (nu mai vechi de 6 luni) –copie;
3. autorizaţie de construire - copie;
4. declaraţia privind valoarea realã (finalã) a construcţiei , rezultata dupa executie - 2ex. originale ;
- pentru regularizarea taxei de autorizaţie de construire , titularul va prezenta o documentaţie-postcalcul realizatã in preturi actualizate
la momentul recepţiei la terminarea lucrãrilor,pe baza indicilor preţurilor de consum comunicaţi de I.N.S. din care sã rezulte valoarea
finalã a construcţiei(expertiza valorica,deviz final de la constructor etc.)

5. planşe ştampilate cu viza spre neschimbare din documentaţia de autorizare-copie , fotografii color faţade;
6. proces verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor semnat şi ştampilat de cãtre constructorul care
a executat construcţia,inginer structurã de rezistenţã,diriginte de şantier etc. – 4 ex. originale;
7. chitanţa achitãrii taxei de regularizare a autorizatiei de construire - copie;
8. chitanţa regularizãrii cotelor de 0,1% şi 0,5%,aplicate la valoarea finalã a investiţiei ,datorate ISC Braşov-copie;
- I.S.C.-Inspectoratul Judetean in Constructii Brasov – Calea Bucuresti nr. 100D , tel. 0268-319364 , fax.0268-310188 .

9. certificat de performanţã energeticã ;
10. ridicare topograficã pentru intabulare ( plan de situatie cu suprafaţa construitã/desfaşuratã, componenţa
constructiei-dupa caz );
11. chitanţa achitãrii taxei de 50 lei – copie , conf. HCL 80/2019 , Anexa 2.B.

DECLARAŢIE
privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal .
Subsemnatul/a .................................................................. , CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,
C.U.I..................................C.I./B.I. seria ............ nr..................,data eliberarii.....................cu domiciliul/sediul ²) în
judeţul ........................., municipiul/oraşul/comuna.................................., satul ........................................, sectorul ....,
cod poştal .............., str. ....................................., nr. ......, bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ......
Am fost informat ca datele mele cu caracter personal urmeaza sa fie prelucrate si stocate in vederea indeplinirii
obligatiilor legale ce ii revin Comunei Halchiu , precum si in interesele si drepturilor ce imi revin.
In consecinta , imi dau consimtamantul pentru prelucrarea,transmiterea si stocarea datelor cu caracter personal
in cadrul Comunei Halchiu precum si institutiilor abilitate , cu respectarea prevederilor Regulamentului nr.
697/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice si juridice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter
personal si privind libera circulatie a acestor date .

Data...........................

Semnatura ............................

