
CERERE PENTRU EFECTUAREA 
RECEPȚIEI LA TERMINAREA TUTUROR LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII/DESFIINȚARE

Subsemnatul/Subscrisa__________________________________________,  domiciliat  în/cu  sediul  în  localitatea

______________________,  str.  _________________________,  nr.  _____,  bl.  ________,  sc.  _____,  et.  _____,

ap._____,  judeţul  ____________________,  identificat  cu  BI/CI,paşaport  seria  _____,  nr.  ________________,

eliberat  de  ____________________/CUI  __________________,  reprezentat/ă  prin  ______________________,

domiciliat în _____________________, str._____________________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et.

_____, ap._____, judeţul ____________________, identificat cu BI/CI,paşaport seria _____, nr. ________________,

eliberat de ____________________, conform procurii/împuternicirii nr. ________________

vă solicit  să desemnați un reprezentant al administrației publice locale, în calitate de membru în comisia  pentru

efectuarea   

RECEPȚIEI LA TERMINAREA TUTUROR LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII/DESFIINȚARE

pentru ___________________________________________________________________________________,  
(denumirea lucrării)

în Hunedoara, strada _________________________________________, nr. ____, bl. ____, et. ____, ap. ____, 

realizate în perioada __________________________________conform Autorizației de construire/desființare nr. 
                                                           (data începerii lucrărilor – data finalizării lucrărilor)

_____________________din data de _______________, cu valabilitate până la data: ____________________,  

Recepția la terminarea lucrărilor va avea loc în data de ________________________, ora _________________

Anexez la prezenta cerere, următoarele documente:

1. Autorizaţia de construire/desfiinţare, în copie;

2. Declaraţia privind valoarea reala a lucrărilor executate în baza autorizației de construire și                              

dovada achitării diferenței de taxă dacă este cazul;

3. Certificat de performanţă energetică a clădirii funcţie de caz, în copie;

4. După caz, dispoziția de șantier, în copie  

Notă:  

� În cazul recepției la terminarea lucrărilor de desființare se va anexa documentul menționat la punctul 1.

� Adeverință/dovada achitării cheltuielilor pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
                urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcţii prin Inspectoratul Județean în 
                Construcţii Hunedoara, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4A, Deva.

          

Menționez că am luat la cunoștință faptul că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de PMH
cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Declar că am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în
scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției și sunt de acord cu această prelucrare.  

Număr telefon contact: ________________________

Data _____________________ Semnătura ____________________


