
     

 

DOMNULE PRIMAR 
 

 

 

 Subsemnatul (a)…………………………………………………….,cu domiciliul in orasul 

……………………………….…….…………..…., str/sat...................................... 
Nr……..bl………..sc………..et……………ap………….., judetul……………………………………. 

   va rog a-mi elibera un certificat  de atestare a edificarii 

constructiilor / certificat de atestare a stadiului realizarii constructiilor si 
procesului verbal de constatare privind stadiul realizarii constructiilor 

care sunt situate pe terenul din orasul Bumbesti Jiu, 
str/sat............................................................……., nr…………...judetul Gorj 

tarlaua ……….., parcela………..,in suprafata de……………. înscris în registrul agricol 
tipul 1 vol……poz…………si in evidentele fiscale la poz,-……….…., inscris in  cartea 

funciară  nr……………….…… a localităţii Bumbesti Jiu, cu nr. 
cadastral/topografic…………….… astfel: 

C1.  Construcția/extinderea are următoarea descriere: 

-destinația ……………………………………..…. 

-număr unități individuale ……………………….. 

-număr locuri de parcare ……………………..….. 

 

 

-regimul de înălțime ……………………………... 

-suprafața construită la sol ……………………..... 

-suprafața construită desfășurată ………………… 
 Edificarea /extinderea constructiei este realizata in conformitate cu/fara 

autorizatia de construire nr…………../…………….,cu/fara procesul verbal de receptie 
finala nr……../……………; 

C2.  Construcția/extinderea are următoarea descriere: 

-destinația ……………………………………..…. 

-număr unități individuale ……………………….. 

-număr locuri de parcare ……………………..….. 

-regimul de înălțime ……………………………... 

-suprafața construită la sol ……………………..... 

-suprafața construită desfășurată ………………… 
 Edificarea /extinderea constructiei este realizata in conformitate cu/fara 
autorizatia de construire nr…………../…………….,cu/fara procesul verbal de receptie 

finala nr……../……………; 

C3.  Construcția/extinderea are următoarea descriere: 

-destinația ……………………………………..…. 

-număr unități individuale ……………………….. 

-număr locuri de parcare ……………………..….. 

-regimul de înălțime ……………………………... 

-suprafața construită la sol ……………………..... 

-suprafața construită desfășurată ………………… 
  

 

 



Edificarea /extinderea constructiei este realizata in conformitate cu/fara 
autorizatia de construire nr…………../…………….,cu/fara procesul verbal de receptie 

finala nr……../……………; 
 

C4.  Construcția/extinderea are următoarea descriere: 

-destinația ……………………………………..…. 

-număr unități individuale ……………………….. 

-număr locuri de parcare ……………………..….. 

-regimul de înălțime ……………………………... 

-suprafața construită la sol ……………………..... 

-suprafața construită desfășurată ………………… 
 Edificarea /extinderea constructiei este realizata in conformitate cu/fara 
autorizatia de construire nr…………../…………….,cu/fara procesul verbal de receptie 

finala nr……../……………; 

C5.  Construcția/extinderea are următoarea descriere: 

-destinația ……………………………………..…. 

-număr unități individuale ……………………….. 

-număr locuri de parcare ……………………..….. 

-regimul de înălțime ……………………………... 

-suprafața construită la sol ……………………..... 

-suprafața construită desfășurată ………………… 
 Edificarea /extinderea constructiei este realizata in conformitate cu/fara 

autorizatia de construire nr…………../…………….,cu/fara procesul verbal de receptie 

finala nr……../……………; 
 

 Solicit acest  certificat  pentru înscrierea construcţiilor în cartea 
funciară, în condiţiile art. 37 alin (1)/ alin (3) din Legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 

 

                  Data,            Semnatura, 
       

      ____________________                       ____________________________________ 

                                                              (NUMELE PRENUMELE SEMNATURA)             

                    

Atașez : 
-documentatia cadastrala actualizata la zi, intocmita de persoana fizica/juridica 
autorizata in domeniul masuratorilor cadastrale 
-copie BI/CI 
-copie act de proprietate teren 
-copie autorizatie de construire 
-copie proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor 
-adeverinta Registru Agricol privind inscrierea imobilelor teren + constructii in 
evidentele agricole, actualizate la zi 
-certificat fiscal privind inscrierea imobilelor teren + constructii in evidentele fiscale, 
actualizate la zi 
- dovada achitarii taxei-7 lei, cf. HCL nr. 1/11.01.2016 
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