
CERERE- RECEPŢIE  LUCRĂRI 

 

 

DOAMNA PRIMAR, 

 

Subsemnatul  _____________________________________________________,  domiciliat în 

  _______________________________________________________________________, titular al 

  autorizaţiei de construire /desfiinţare  nr. ______ din ___/____/_____ pentru ____________________ 

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 

vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit participarea unui reprezentant al Primăriei 

Municipiului Craiova la recepţia lucrărilor ce urmează a fi efectuată la 

adresa*)_________________________________________________________________________ 

 

Anexez: 
1. Documentatia paginata si borderou in corelare cu aceasta 

2. autorizaţia de construire/ desfiinţare – in copie color 

3. adeverinţa eliberată de I.S.C. prin care se confirmă plăţile efectuate de către investitor către ISC.  

4. referatele pe specialităţi întocmite de proiectant şi dirigintele de şantier cu privire la modul în care a fost 

executată lucrarea - original 

5. certificat energetic –  după caz (copie prima pagină) 

6. ridicare topo efectuată de persoană autorizată pentru construcţii noi (PAD-ul va cuprinde cote de la 

construcţii până la toate limitele de proprietate, în punctele cele mai defavorabile, fata de axul strazii, terase 

parter, proiectie balcoane si  platforma acces); 

7. faţade, planurile tuturor nivelurilor, plan parter, secţiune – copii color 

8.  dovada ridicării deşeurilor/ molozului provenit în urma lucrărilor de construire / desfiinţare  –  după caz 

9. fotografii color la toate faţadele (A4) 
 

 

NOTĂ:  
 

 
 

              
 

 

                    

        Telefon________________                              Semnatura,  

 Data ______________                   ____________________            
 

 

 
 

Declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor aferente 

acestora, aprobat prin H.G. 343/2017 pentru modificarea HG 273/1994 privind aprobarea  Regulamentului de receptie.  
De comun acord cu reprezentantii Serviciului Autorizatii de Construire/ Desfiintare si cu ceilalti membri ai comisiei de 

receptie se va stabili data, ora si locul receptiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. 
 

 

 

 

 

Doamnei Primar al Municipiului Craiova 

*) adresa constructiei autorizate   
 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. 

                                                                                                                                   FO -03.03.03.ver.04 

- planurile de dimensiuni mari se vor depune format A3 
- cererea va fi insotita obligatoriu de  toate anexele solicitate 
- acestea vor fi prinse in ordinea de mai sus in dosar cu sina pentru arhivare /alonja pentru 

arhivare 
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