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ROMÂNIA
Judeţul .......................................
Primăria municipiului/oraşului/comunei
...............................................
[autoritatea administraţiei publice emitente*)]
Primar
Nr. ..................... din ………………………..............
Către,
CONSILIUL JUDEŢEAN .....................................................................
Doamnei/Domnului Arhitect-şef ..........................................................
Prin prezenta, îmi exprim în mod expres consimțământul pentru procesarea și stocarea de către Consiliul Județean BistrițaNăsăud a datelor cu caracter personal ale subsemnatului, inclusiv codul numeric personal, în conformitate cu Legea nr. 190 din 18 iulie
2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie
2016.DA ⃣
NU ⃣
Dacă ați bifat căsuța NU, cererea dumneavostră nu va fi înregistrată!

Urmare cererii înregistrată cu nr. .......... din ………………........, pentru emiterea autorizaţiei de
construire/desfiinţare solicitată de*1) ..................... cu domiciliul*2)/sediul în judeţul……………….................,
municipiul/oraşul/comuna ........................................., satul ............., sectorul .........., cod poştal .............., str.
......................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ......., telefon/fax ......, e-mail ..................................................,
pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul .........................., municipiul/oraşul/comuna
................, satul ............, sectorul ........., cod poştal ............., str. ............. nr. ......, bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. .....,
sau identificat prin*3)..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
în vederea executării lucrărilor de*4) ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să emiteţi avizul structurii de specialitate din
cadrul Consiliului judeţean asupra proiectului (propunerii) de "Autorizaţie de construire/desfiinţare" anexat
prezentei.
Primar
..............................
(numele, prenumele şi semnătura)

Secretar,
................................
(numele, prenumele şi semnătura)

L.S.
Arhitect-şef*)
................................
(numele, prenumele şi semnătura)

-----------*1) Numele şi prenumele solicitantului
*2) Adresa solicitantului
*3) Date de identificare a imobilului - teren şi/sau construcţii
*4) Scopul emiterii certificatului de urbanism
*4) Se înscriu categoriile de lucrări, denumirea investiţiei/lucrărilor, capacitatea şi alte elemente definitorii.
*) Se va semna de arhitectul-şef sau, «pentru arhitectul-şef», de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi
urbanismului, specificându-se funcţia şi titlul profesional, după caz.

