
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *43 200 3* Nr. _____________ / ______

Catre,
PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

             COMUNICARE
                    privind încheierea execuției lucrărilor

Subsemnatul 1)_______________________________, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

cu domiciliul 2)/sediul în judetul___________________, municipiul/orașul/comuna_____________________

_____________________, satul___________________, sectorul____, cod poștal______________________,

str.__________________________________,  nr.______,  bl.___,  sc.____,  et.___,  ap.___,

telefon/fax____________________________, e-mail_____________________________________,

titular  al  Autorizației  de  construire/desființare  nr.__________  din  __________________,  emisă  pentru

executarea  lucrărilor  de  construcții  privind  construirea/desființarea  construcțiilor  și  amenajărilor  3)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

în valoare de _______________________________ lei,

Aduc la cunostinta

Că  la  data  de  4)______________,  ora  _______,  au  fost  finalizate  lucrările  de  construcții

autorizate pentru imobilul teren și/sau construcții, situat în județul __________________________,

municipiul/orașul/comuna__________________________, satul_____________, sectorul________,

cod poștal ________, str.___________________________, nr.____, bl.___, sc.___, et.___, ap.____.

Cartea funciară 3)

________________________________________________________________________________

Fișa bunului imobil________________________________________________________________

sau nr. cadastral__________________________________________________________________.

Semnătura
__________________________

Data ___________________                  

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 43 20 03 *

Timp estimativ de completare: 10 minute

Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-

Napoca garantează securitatea procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Responsabilul  Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu

protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro.

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana

vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.



PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *43 200 3* Nr. _____________ / ______

________________________________________________________________________________
                                                                                                                                               
PRECIZĂRI privind completarea formularului:

1) Titularul autorizației (Numele și prenumele persoanei fizice sau al reprezentantului persoanei juridice –
inclusiv calitatea acestuia)

2) Adresa poștală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)
3) Se înscriu datele de identificare din autorizație (denumirea lucrării, capacitatea și categoria de lucrări

din autorizație)
4) Data încheierii executării lucrărilor trebuie anunțată cu minim 10 zile înainte

IMPORTANT:
În vederea desfășurării  în  bune  condiții  a  recepției  la  terminarea  lucrărilor,  investitorul  are

obligația  de  a  pune  la  dispoziția  comisiei  de  recepție  la  terminarea  lucrărilor  toate  documentele
prevăzute la art. 15 din H.G. nr. 343 din 2017:

1. Extrasul CF nu mai vechi de trei luni în original
2. Autorizația de construire însoțită de documentația tehnică (DT) vizată spre neschimbare în original
3. Anunțul de începere lucrări
4. Declarația privind valoarea reală a lucrărilor (completată la punctul A)
5. Pentru  societăți  comerciale  situații  de  lucrări  și  adresa  oficială  din  partea  firmei  cu  valoarea  finală  a

lucrărilor cuprinsă în contabilitate
6. Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în 2 exemplare originale
7. Referatul proiectantului
8. Referatul dirigintelui de șantier
9. Certificatul de performanță energetică a clădirii, conform Legii nr.372/2005 privind performanța energetică

a clădirilor, art.12, alin.1, ordinul nr.1459/2007 si Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr.
839/2009 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.50/1991 privind  autorizarea
executării lucrărilor de construcții

10. Dovada transportului  materialului  rezultat  din  lucrările  de  construcții  la  rampe amenajate  (factura  sau
chitanța)

11. Dovada  branșării  construcției  la  utilități.  Dovada  poate  fi  facută  cu:  Autorizația  de  construire  pentru
branșamente utilități, proces verbal de punere în funcțiune sau recepție a lucrărilor, contract de furnizare
sau aviz de racord (SC ELECTRICA SA).

12. Plan de amplasament și delimitare a imobilului, întocmit de o persoană autorizată ANCPI (anexa 1.35 la
Ordinul  700/2014 privind  aprobarea  Regulamentului  de  avizare,  recepție  și  înscriere  în  evidențele  de
cadastru și carte funciară)

13. Adeverința eliberată de I.S.C. prin care se confirmă plățile efectuate, respectiv dacă investitorul a virat
către I.S.C. sumele aferente cotelor prevăzute în Legea nr. 50/1991

14. Procesul-verbal  de  recepție  parțială,  prevăzut  în  cazul  preluării,  de  către  investitor,  a  unei  părți  din
construcție, pe stadii fizice de execuție, după caz.

15. Alte documente pe care le consideră necesare.
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