
Domnule Primar, 
 
 

Subsemnatul/a ____________________________________________________, 

cu domiciliul în______________________, strada____________________________, 

nr.___, bl.__,  sc.__, et.__,  ap.__ , sectorul ___, cod poştal __________,                           

telefon/fax _______________________, e-mail_________________________, posesor          

al actului de identitate / paşaport seria_________, nr._________________, 

CNP_____________________________, în calitate de reprezentant / administrator  al 

societăţii______________________________, cu sediul în________________________, 

str. _____________________, nr.___, bl___, sc___, et.___, ap.___, sectorul _______, 

înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr._____________, CUI __________________, 

prin prezenta solicit reprezentantului administraţiei publice locale participarea în calitate 

de membru în comisia pentru efectuarea RECEPŢIEI LA TERMINAREA 
LUCRĂRILOR DE  CONSTRUIRE / DESFIINŢARE pentru obiectivul 

________________________________________________________________________

situat în localitatea AGIGEA / LAZU, strada ___________________________________, 

nr._______, bl.___, et.___ ap.___, realizat în baza Autorizaţiei de construire/desfiinţare                   

nr. _______din ___.___._______. 

 

Declar pe propria răspundere că lucrările de construire / desfiinţare sunt realizate în 

totalitate. 

 

Alăturat anexez: 

 

1. Certificat  de performanţă energetică  a clădirii  - 1 exemplar în copie 

2. Autorizaţia de construire / desfiinţare - 2 exemplare în copie 

3. Punctul de vedere al proiectantului privind construirea / desfiinţarea - (memoriu tehnic 

la terminarea  lucrărilor + memoriu rezistenţă la terminarea lucrărilor + referat al 

dirigintelui de şantier la terminarea lucrărilor) - 3 exemplare originale din fiecare 

4. Anunţ începere lucrări în copie - 2 exemplare în copie 

5. Declaraţia pe propria răspundere privind valoarea finală a construcţiei. 

6. Carte de identitate - 3 exemplare în copie 

7. Proces verbal de punere în posesie întocmit de o persoană / societate autorizată pentru 

efectuarea lucrărilor de cadastru - 1 exemplar în copie 

8. Plan de amplasament şi delimitarea imobilului întocmit de o persoană / societate 

autorizată pentru efectuarea lucrărilor de cadastru, cu Sc şi Sd a imobilului - 1 exemplar 

în copie 

9. Dosar cu şină. 

 

Nr. telefon ____________________ 

 

Data _________________________                                                  Semnătura, 

 



 

 
 

Memoriul tehnic la terminarea lucrărilor (locuinţe) va cuprinde următoarele 
informaţii: 
 

 

 

Număr, dată autorizaţie de construire/desfiinţare; 

Investitor/beneficiar; 

Amplasament lucrare; 

Număr cadastral; 

Denumire lucrare; 

Suprafaţă teren; 

P.O.T., C.U.T.; 

Regim de înălţime; 

Suprafaţa construită; 

Suprafaţa desfăşurată; 

Suprafaţa desfiinţată (după caz); 

Suprafaţa utilă; 

Suprafaţa locuibilă; 

Suprafaţa pe fiecare nivel în parte (subsol/demisol, parter, etaj, mansardă, anexă, garaj 

(după caz); 

Număr de camere, număr băi; 

Utilităţi: energie electrică, apă, canalizare, gaze naturale. 

 

 

 


