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.......................

F.15

COMUNICARE
privind încheierea execuţiei lucrărilor
Subsemnatul*1) ............................................... , CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu domiciliul*2)/sediul
în judeţul.................., municipiul/oraşul/comuna .........................., satul ......................, sectorul ....., cod
poştal ................., str. ....................................... nr. ......, bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ....., telefon/fax ..........,
e-mail ........................................, titular al Autorizaţiei de construire /desfiinţare nr. .............. din .........,
emisă pentru executarea lucrărilor de construcţii privind construirea/ desfiinţarea construcţiilor şi
amenajărilor*3) ...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
................................ în valoare de .................................. lei,
Aduc la cunoştinţă
Că la data de*4) ............................ ora ................. , au fost finalizate lucrările de construcţii autorizate
pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul ......................, municipiul/oraşul/comuna
........................., satul........................., sectorul......, cod poştal ........, str. ..................................... nr. ......,
bl. ......, sc. ...., et. ......, ap. ......,
Cartea funciară*3) ............................................... ; Fişa bunului imobil ..............................................
sau nr. cadastral ..................................................
Semnătura*5)
..................

L.S.

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

*1) Titularul autorizaţiei (Numele şi prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice - inclusiv calitatea acestuia)
*2) Adresa poştală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)
*3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării, capacitatea şi categoria de lucrări din autorizaţie)
*4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte
*5) Se aplică sigiliul, în cazul persoanelor juridice
──────────
NOTĂ:
● Formularul pentru Înş:inţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare.
● Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe şan:er un exemplar al acestei înştiinţări, cu numărul şi data înregistrării la emitent.

DECLARATIE
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 ............................

