
Către,
         PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

COMUNICARE
privind încheierea execuţiei lucrărilor

Subsemnatul1) ………………………….………....………, CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu

domiciliul2)/sediul în judeţul…………………………..……, municipiul/oraşul/comuna ……………….…………..,

satul ……..……………….., sectorul …., cod poştal …………….., str. ………………………………….. nr. ……,

bl. ….., sc. …., et. …., ap. ….., telefon/fax ………………………., e-mail …………………………………….…...,

titular al Autorizaţiei de construire /desfiinţare nr. ……....…….. din ……………..…, emisă pentru executarea

lucrărilor de construcţii privind construirea/ desfiinţarea construcţiilor şi amenajărilor3) …………………..…….

……………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………...

în valoare de ……………….....………. lei,

Aduc la cunoştin ţă

Că la data de4) …………….… ora ………… , au fost finalizate lucrările de construcţii autorizate

pentru imobilul � teren şi/sau construcţii �, situat în judeţul …………………….…….…….................………….,

municipiul/oraşul/comuna ……………………..………..….., satul…………………....……….…….., sectorul……,

cod poştal …………….., str. …………………….………………….. nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ……, ap. ……,

Cartea funciară3)

...………………………………………………………………………………………………………............................

Fişa bunului imobil ………………………………………………………………………………………………………..

sau nr. cadastral ………………………………………………………………………………………………………

               Semnătura 5) :

…………………………….…
L.S.

Data ……………………………

PRECIZĂRI privind completarea formularului:

1)  Titularul  autorizaţiei  (Numele  şi  prenumele  persoanei  fizice,  sau  al  reprezentantului  persoanei  juridice  �  inclusiv  calitatea 
acestuia)
2) Adresa poştală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)
3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării, capacitatea şi categoria de lucrări din autorizaţie)
4) Data încheierii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte
5) Se aplică sigiliul, în cazul persoanelor juridice



La expirarea duratei de executare a lucrarilor  beneficiarul are obligatia de a 
regulariza taxa de autorizare si  de a incheia procesul-verbal  de receptie la terminarea 
lucrarilor  in  termen de maxim 15 zile.In acest sens se depune la registratura primariei 
formularul tip ,, Comunicare privind incheierea executarii lucrari lor” completat la toate  
rubricile, in original si semnat de catre proprietarul tabular insotit de urmatoarele :

1.Extrasul CF nu  mai vechi de trei luni în original

2.Copie C.I. sau CUI

3.Autorizaţia de construire însoţită de documentaţia tehnică (D.T.) vizată spre neschimbare 

în original

4.Anunţul de începere lucrări 

5.Foto faţade

6.Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor (completată la p-ctul A)

7.Pentru societăţi comerciale situaţii de lucrări şi adresa oficială din partea firmei cu 

valoarea finală a lucrărilor cuprinsă în contabilitate

8.Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în 2 exemplare originale

9.Referatul proiectantului

10.Certificatul  de  performanţă  energetică  a  clădirii,  conform Legii  nr.372/2005  privind 

performanţa  energetică  a  clădirilor,  art.12,  alin.1,  Ordinul  nr.1459/2007  şi  Ordinul 

ministrului  dezvoltării  regionale  şi  locuinţei  nr.  839/2009  pentru  aprobarea  Normelor 

metodologice  de aplicare a  Legii  nr.50/1991 privind autorizarea  executării  lucrărilor  de 

construcţii.


