
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *43 200 5* Nr. _____________ / ______

Către,

    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

                   CERERE
PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A RADIERII/EXTINDERII

CONSTRUCȚIEI

Subsemnatul________________________CNP/CUI____________________________

cu domiciliul in județul_____________, municipiul/orașul/comuna_______________________,

sectorul/satul_______________, cod poștal__________, strada__________________________

nr._______, bl.____, sc.___, et.___, ap.____, telefon/fax___________________________solicit

eliberarea  în  conformitate  cu  prevederile  legale  a  CERTIFICATULUI  DE  ATESTARE  A

EDIFICĂRII/EXTINDERII CONSTRUCȚIEI, pentru construcțiile situate în județul CLUJ, municipiul CLUJ-

NAPOCA,cartierul_________________________,cod  poștal____________strada_____________________,

nr.____________.

Nr.Fișa cadastrală/Nr.Carte Funciară________________________________________________

Nr.topografic al parcelei__________________________________________________________

Anexez la prezenta cerere (în copie)* următoarele:

CERTIFICATUL DE URBANISM Nr._____________________________________________

EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ Nr.__________________________________________

AUTORIZAȚIA DE DESFIINȚARE Nr.____________________________________________

PROIECTUL ÎN FAZA D.T.A.D. AUTORIZAT Nr.______________________________________

Declar pe proprie răspundere că datele menționate în prezenta cerere sunt exacte.

Telefon:___________________________

Data:______________________________ Semnătura______________________

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 43 20 05 *

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 5* Nr. _____________ / ______

Actele necesare pentru emiterea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției :

1. Extrasul CF nu mai vechi de trei luni în original
2. Copie C.I. sau CUI
3. Autorizația de desființare însoțită de documentația tehnică (DT) vizată spre neschimbare în original
4. Anunțul de începere lucrări
5. Foto 
6. Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în 2 exemplare originale
7. Referatul proiectantului
8. Referatul dirigintelui de șantier
9. Avizul Inspectoratului de Stat în Construcții
10. Dovada transportului  materialului  rezultat  din  lucrările  de  construcții  la  rampe amenajate  (factura  sau

chitanța)
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