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Către 

PRIMĂRIA SECTORULUI 2 

 

Subsemnatul _________________________________________________________, cu domiciliul în 

________________str. _________________________________ nr. _______ bl. ____ sc. ___ ,et. ___, 

ap. __ ,sectorul __ ,cod poştal ______ , telefon/fax _________ ,e-mail _________________________ , 

posesor al    actului de identitate/   paşaport seria_____ nr._______,CNP _______________________, 

în calitate de   administrator /   director al Societăţii __________________________ cu sediul în 

_______________ , str. ________________________, nr.___, bl___, sc.__ et. __ , ap.__,sectorul ___, 

înmatriculată la. Registrul Comerţului cu nr.____________ , CUI _______________________ , 

prin prezenta, declar pe propria răspundere că lucrările de    construire /    desfiinţare pentru obiectivul  

__________________________situat în SECTORUL 2, str. __________________________nr. ____ , 

bl.___ , et. __ ap. ___ , realizat în baza    Autorizaţiei de construire /    desfiinţare nr. _________  din 

anul ________, au fost realizate în totalitate la data de …………………………. şi solicit eliberarea  

DECLARAŢIEI PRIVIND VALOAREA REALĂ A LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN BAZA 

AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE  

 

Alăturat anexez:   
 

1. Cerere  tip  completata integral și corect (elemente de identificare si scopul solicitării);                      

2. Autorizația de construire/desființare in copie ;                                                                                            

3. Anunț începere lucrări;                                                                                                                                               

4. Declaraţia pe proprie răspundere privind valoarea finală a construcţiei C+M conform inregistrarilor contabile;                                       

5. Balanta sau fisa contului 231 – imobilizari ȋn curs de executie sau o nota contabila ȋn cazul construirii /  

valoarea de inventar in cazul desființării;                                                                                                                                    

6. Împuternicire;                        

7. Copie CUI;                        

8.  Copie CI persoana împuternicită;                      

9. Contract vânzare cumpărare în cazul înstrăinării imobilului, contract de închiriere, concesiune– în cazul în care s-a 

schimbat beneficiarul/proprietarul. 

 

 
                                                    

 

Nr. telefon contact ______________________ 

Data __________________                                                                                Semnătura, 

  

 

 

 

 (*Semnatarul cererii va menţiona un număr de telefon la care să poată fi contactat ulterior)  
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