
 

Către,                  Anexa nr.10.2.1 
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
COMUNICARE 

privind începerea execuţiei lucrărilor 
 
 
 

 Subsemnatul(1)___________________________________CNP __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ cu 

)2(

)2(

sediul

domiciliul
 în judeţul______________ 

comuna
orasul

municipiul

 _______________________________________ 

satul_________________sectorul_____cod poştal______ strada _________________________________ 
nr._____bl._____sc.___et.___apt.____telefon / fax _________________e-mail _____________________ 
titular al Autorizaţiei de construire / desfiinţare nr. ________ din ______/______ 20 ______, 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 ______vor începe lucrările de construcţii autorizate pentru 

imobilul – teren şi / sau construcţii – situat în judeţul _____________________________ 

comuna
orasul

municipiul

________________________________ satul__________________ sectorul_______ 

cod poştal______ strada ____________________________nr.___bl.____sc.___et.___  ap.___. 

alnr.cadastrsau 
imobil bunului Fisa

funciară Cartea

 ______________________________________________________________. 

 Data _______________      Semnătura, (5) 

                       LS.________________________ 

 
 
PRECIZARI  privind completarea formularului: 

(1) Titularul autorizaţiei (Numele si 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 si categoria de lucrări din autorizaţie) 

(4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţata cu minim 10 zile înainte 
(5) Se aplica sigiliul, in cazul persoanelor juridice 

Notă: - formularul pentru Înştiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de    
construire/desfiinţare in doua exemplare. 
- titularul  autorizaţiei este obligat să păstreze pe şantier un exemplar al acestei înştiinţări, cu numărul si data înregistrării la 
emitent. 

 
 
 

FO – 03.03.01 
 

   Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Regulamentului European nr. 
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ș iprivind libera 
circulație a acestor date. 



Anexa nr.10.2.22 

 Către, 
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
COMUNICARE 

privind încheierea execuţiei lucrărilor 
 
 
 

 Subsemnatul(1)__________________________________ CNP __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ cu 

)2(

)2(

sediul

domiciliul
 în judeţul_____________ 

comuna
orasul

municipiul

 ______________________________________ 

satul________________sectorul_____cod poştal______ strada ________________________________ 
nr._____bl._____sc.___et.___apt.____telefon / fax _________________e-mail ___________________ 
titular al Autorizaţiei de construire / desfiinţare nr. ________ din ______/______ 20 ______, 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 _______________________ 

comuna
orasul

municipiul

________________________________ satul__________________ sectorul_______ 

cod poştal______ strada ____________________________nr.___bl.____sc.___et.___  ap.___. 

alnr.cadastrsau 
imobil bunului Fisa

funciară Cartea

 _____________________________________________________________. 

 Data ______________________       Semnătura, (5) 

                               LS.________________________ 

 
 
PRECIZARI  privind completarea formularului: 

1) Titularul autorizaţiei (Numele si 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 si categoria de lucrări din autorizaţie) 
4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţata cu minim 10 zile înainte 
5) Se aplica sigiliul, in cazul persoanelor juridice 

Notă: - Formularul pentru Înştiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de    
construire/desfiinţare in doua exemplare. 

- Titularul  autorizaţiei este obligat să păstreze pe şantier un exemplar al acestei înştiinţări, cu numărul si data înregistrării 
la emitent. 

 
 

FO – 03.03.02 
   Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Regulamentului European nr. 
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ș iprivind libera 
circulație a acestor date. 
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