cf. prevederilor Legii 7/ 1996.
Către*), PRIMARUL MUNICIPIULUI GIURGIU
CERERE
pentru emiterea Certificatului de Atestare
a Edificării/ Extinderii Construcției
Subsemnatul1) .............................................................................................................., CNP I.....I.....I.....I.....I.....I.....I.....I.....I.....I.....I.....I.....I.....I
cu domiciliul/ sediul2) în judeţul ........................................, municipiul/ oraşul/ comuna ........................................, satul ...................................,
sect. .........., cod poştal ..............., str. ......................................................................, nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. ..........,
tel./ fax: ........................................, e-mail: ...............................................................................................,
în calitate de/ reprezentant al: ........................................................................................................................, CIF .............................................,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/ 1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
solicit emiterea Certificatului de Atestare a Edificării/ Extinderii Construcției pentru imobilul situat în judeţul GIURGIU, municipiul Giurgiu,
cod poştal ...................., str. ................................................................................, nr. ..............., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. ..........,
înscris în cartea funciară nr. .............................., cu nr. cadastral ...............................
Edificarea/ Extinderea construcției s-a realizat conform A.C. nr. _____/ _______________, și are următoarea descriere:
- destinația: _____________________________________________________________________________________________________;
- regimul de înălțime: _________________; suprafața construită la sol: _________________; suprafața desfășurată: _________________.
Prezentul certificat îmi este necesar pentru înscrierea în cartea funciară:
[ ] a construcției finalizate conform art. 37, alin (1) din Legea nr. 7/ 1996 a Cadastrului și Publicității Imobiliare 3)
[ ] a stadiului realizării construcției conform art. 37, alin (3) din Legea nr. 7/ 1996 a Cadastrului și Publicității Imobiliare4)
Alte precizări:
_______________________________________________________________________________________________________________.
Anexez la prezenta cerere următoarele (în copie):
[ ] Act de identitate sau C.I.F. și împuternicire (dacă este cazul);
[ ] Autorizația de Construire nr. _____/ _______________, împreună cu planul de situație vizat spre nechimbare;
[ ] Procesul Verbal de Recepție parțială/ la terminarea lucrărilor nr. _____/ _______________, și anexele acestuia (dacă este cazul);
[ ] Extrasul de Carte Funciară pentru informare, eliberat de OCPI, nu mai vechi de trei luni;
[ ] documentația cadastrală pentru înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară, întocmită de topograf autorizat, conform
Ordinului 700/ 2014 privind aprobarea regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
[ ] fotografii cu fațadele construcției;
[ ] ____________________________________________________________________________________________________________.
Declar pe propria răspundere că datele menționate în prezenta cerere sunt exacte, iar copiile depuse sunt conforme cu originalul.
Menționez că am luat la cunoștință și sunt de acord cu dispozițiile prevederilor art. 6 lit. c) și e) ale regulamentului U.E. 2016/ 679 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/ 46/ CE, prin care Primăria Municipiului Giurgiu este îndreptățită să utilizeze datele mele cu caracter personal.
data

semnătura5)
L.S.

Primăria Municipiului Giurgiu este operator de date cu caracter personal
în conformitate cu prevederile art. 6, lit. c) și e) ale Regulamentului U.E. 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE.

PRECIZĂRI
privind completarea formularului
"Cerere pentru emiterea Certificatului de Atestare a Edificării/ Extinderii Construcției"
1) Numele şi prenumele solicitantului:
- persoană fizică; sau
- reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei.
2) Domiciliul/ sediul firmei:
Pentru persoană fizică:
- se completează cu date privind domiciliul acesteia.
Pentru persoană juridică:
- se completează cu date privind sediul social al firmei.
3) Articolul 37, alin. (1) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare eliberat
de autoritatea locală emitentă a autorizaţiei de construire, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de
construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în materie şi a unei
documentaţii cadastrale.
4) Articolul 37, alin. (3) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se poate înscrie în cartea funciară şi pe stadii de execuţie, în baza
următoarelor documente:
a) certificatului de atestare a stadiului realizării construcţiei, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale;
b) procesului-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei;
c) documentaţiei cadastrale.
5) La rubrica "Semnătura":
- se va înscrie şi în clar numele solicitantului: persoană fizică sau reprezentant al persoanei juridice.
────────────────────

Primăria Municipiului Giurgiu este operator de date cu caracter personal
în conformitate cu prevederile art. 6, lit. c) și e) ale Regulamentului U.E. 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE.

