
  

                                                                                                                                        

 

Domnule Primar, 

   Subsemnatul/a______________________________________________________________________, 

   CNP/ CUI______________________ domiciliat/a  in________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________, titular/a  al/a 

autorizatiei de construire nr. __________      din __________________  pentru investitia ____________________  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

de la adresa___________________________________________________________________  ,  nr. carte funciara 

______________________ , nr. cadastral/topografic al parcelei _____________________  , va rog sa -mi eliberaţi 

Certificat de atestare a edificării / extinderii construcţiei  in conformitate cu prevederile  art. 37 alin.1, din 

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 republicată.          

    Anexez într-un exemplar: 

• Copie acte de proprietate pentru teren ( titlu de proprietatre, contract vanzare-cumparare, certificat de 

mostenitor, etc.) 

• Copie Autorizatia de Construire nr. _________ din ______________ (daca sunt  emise mai multe 

autorizatii, toate se supun aceleiasi proceduri); 

• copie proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; 

• copie dupa procesul verbal de stingere a Anexei 2 sau Anexei 3 de la procesul-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor, daca este cazul; 

• Declarație pe propria răspundere, in forma autentificata la notar, prin care proprietarul constructiei declară 

că, la edificarea imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de atestare  a edificarii/extinderii 
constructiei au fost respectate în totalitate a prevederile din autorizația/autorizatiile de construire (se vor 

specifica destinatia constructiei, suprafete: construita si desfasurata,  regim de inaltime, volumetrie, distante 
fata de limitele parcelei, etc.); 

• Plan de situatie, vizat spre neschimbare, ce a stat la baza emiterii autorizatiei de construire in baza careia a 

fost edificata constructia/extinerea constructiei; 

•  Documentaţie cadastrală (plan amplasament şi delimitare a bunului imobil şi relevee cadastrale la toate 

nivelele) întocmită de persoană juridică / fizică  autorizată;        

• CD cu ridicare topo.  

• Certificat de atestare fiscala din care sa rezulte impunerea constructiei/extinderii in evidentele 
 Directiei Impozite si Taxe. 

• Extras de Carte funciara de informare, nu mai vechi de 30 zile.   

 

 Telefon__________________    

 

  Data,                                                                                                    Semnătura,      

 

Domnului  Primar al Municipiului Craiova 

FP-40-25, vers. 08 

Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Regulamentului European nr. 679/2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a 

acestor date. 


