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Cereri tipizate şi acte necesare
Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, Centrul de Informare a Cetăţenilor din cadrul
Primăriei Oraşului Rovinari a conceput o serie de cereri tipizate pentru cele mai solicitate birouri şi
compartimente din cadrul instituţiei, precum şi actele necesare care trebuie să însoţească aceste
cereri în funcţie de fiecare solicitare în parte.
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Mai jos veţi regăsi cererile tipizate pe birouri de specialitate, după cum urmează:
Acte necesare - ......................................................................................................................... pag. 2-6;
Cerere tip generală – care se poate adapta pentru majoritatea solicitărilor ..................... pag. 7;
Agricol – cerere eliberare adeverinţă poziţie rol agricol pentru C.I. .................................. pag. 8;
Agricol – cerere eliberare adeverinţă venit agricol realizat ................................................. pag. 9;
SPAS – cerere eliberare adeverinţă beneficiar ajutor social ................................................. pag. 10;
SPAS – cerere efectuare anchetă socială ................................................................................. pag. 11;
SPAS – cerere înscriere fiu/fiică la creşă ............................................................................... pag. 12;
SPAS – cerere încetare plată alocaţie monoparentală ........................................................... pag. 13;
SPAS – cerere încetare plată alocaţie de susţinere ................................................................. pag. 14;
SPAS – cerere locuinţă socială .................................................................................................. pag. 15;
SPAS – cerere masa la cantina de ajutor social ...................................................................... pag. 16;
ITL – cerere eliberare adeverinţă are/nu are obligaţii faţă de bugetul local ............... pag. 17-21;
ITL – cerere radiere autovehicul ............................................................................................... pag. 22
ITL – cerere înscriere imobil/apartament .............................................................................. pag. 23;
ITL – cerere închiriere spaţiu Festivalul Berii sau Zilele Oraşului ..................................... pag. 24;
ITL – cerere scutire impozit pe clădiri/teren ........................................................................ pag. 25;
ITL – declaraţie scutire impozit pe clădiri/teren .................................................................. pag. 26;
FOND LOCATIV – cerere acordare locuinţă ANL .............................................................. pag. 27;
FOND LOCATIV – cerere eliberare adeverinţă achitat integral ........................................ pag. 28;
FOND LOCATIV – cerere eliberare adeverinţă că locuieşte la adresa .............................. pag. 29;
JURIDIC – cerere eliberare caracterizare ................................................................................ pag. 30;
JURIDIC – cerere şi declaraţie ştampilă contract de muncă străinătate ........................... pag. 31;
TRANSPORTURI – cerere înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării .. pag. 32;
PATRIMONIU – cerere participare licitaţie atribuire loc parcare de reşedinţă .............. pag. 33;
PATRIMONIU – cerere prelungire contract parcare de reşedinţă .................................... pag. 34;
URBANISM – cerere eliberare autorizaţie de liberă trecere ............................................... pag. 35;
URBANISM – cerere eliberare certificat nomenclatură stradală ....................................... pag. 36;
URBANISM – cerere eliberare certificat de urbanism ......................................................... pag. 37;
URBANISM – cerere eliberare autorizaţie de construire/desfiinţare ............................... pag. 39;
AUTORIZAŢII – cerere vizare autorizaţie de funcţionare a punctului de lucru ............ pag. 45;
AUTORIZĂRI – declaraţie modificări date înscrise în autorizaţia de funcţionare ......... pag. 46;
AUTORIZĂRI – cerere eliberare autorizaţie de funcţionare ........................................ pag. 47-48;
AUTORIZĂRI – cerere eliberare autorizaţie activităţii de alimentaţie publică .............. pag. 49;
AUTORIZĂRI – declaraţie destinaţie spaţiu ........................................................................ pag. 50;
AUTORIZĂRI – declaraţie caracteristici de funcţionare unitate alimentaţie publică .... pag. 51;
AUTORIZĂRI – declaraţie tip îndeplinire condiţii de funcţionare ................................... pag. 52.

*) Pentru a imprima doar o anumită cerere, vă deplasaţi la pagina corespunzătoare cererii dorite
unde tastaţi CTRL+P, apoi selectaţi opţiunea Current page.
**) Pentru a imprima mai multe cereri diferite, tastaţi CTRL+P, apoi selectaţi opţiunea Pages (ex. 710 în cazul în care doriţi imprimarea tuturor cererilor cuprinse între paginile 7-10, inclusiv).

Acte necesare înscriere creşă
SPAS
-

SPAS

Cerere tip;

Pentru copil:
-

Exsudat faringian;
Examen coproparazitologic;
Aviz intrare în colectivitate cu vaccinări
(medic de familie);
Certificat de naştere (copie).
Pentru părinţi:
VDRL (sânge);
Examen radiologic;
Adeverinţă salariat;
B.I./C.I. (copie);
Dosar cu şină.

Acte necesare certificat nomenclatură
stradală
URBANISM
-

Cerere tip;
B.I./C.I. (copie);
Contract imobil (copie).

Acte necesare anchetă socială persoană
vârstnice şi persoane handicap
SPAS
-

Cerere tip;
B.I./C.I. (copie);
Certificat de încadrare în gradul de
handicap anterior (copie) sau scrisoare
medicală.

Acte necesare caracterizare
JURIDIC
-

Acte necesare alocaţie privind susţinerea
familiei

Cerere tip;
B.I./C.I. (copie).

Cerere tip;
B.I./C.I. copie (soţ, soţie; persoană
singură, după caz);
Certificat de naştere (copie);
Certificat căsătorie (copie);
Livret familie (copie);
Certificat fiscal;
Adeverinţă agricol;
Cupon alocaţie de stat;
Cupon pensie;
Adeverinţă de salariat cu venitul net,
realizat în luna anterioară;
Adeverinţă de elev cu precizarea
unităţii şcolare şi a clasei;
Hotărâre judecătorească definitivă
privind pensia de întreţinere (acolo unde
este cazul);
Adeverinţă eliberată de Biroul ITL din
care să rezulte că nu aveţi obligaţii legale
faţă de bugetul local pentru bunurile care le
deţineţi în proprietate.
NOTĂ
1. Beneficiază de alocaţia de susţinere
familiile sau persoanele singure conform
Legii nr. 277/2010 al căror venit
net/membru de familie este de 530
lei/lună;
2.Cei care deţin două locuinţe nu
beneficiază de acest drept.

Acte necesare înregistrare vehicule lente
TRANSPORTURI
Cerere tip;
Actul de proprietate al vehiculului;
Actul de identitate sau certificatul de
înregistrare
eliberat
de
Registrul
Comerţului;
Dovada plăţii taxei pentru vehiculele
care nu se supun înmatriculării eliberată de
către Biroul ITL din Primăria Rovinari;
Cartea de identitate a vehiculului (după
caz);
Dovada efectuării inspecţiei tehnice
periodice (după caz);
Asigurarea
obligatorie
pentru
răspunderea civilă în caz de pagube produse
terţilor prin accidente de circulaţie;
Dovada asigurării obligatorie pentru
răspunderea civilă (după caz);
Dovada asigurării parcării vehiculului
într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile
legii (după caz);
Fişa tehnică a vehiculului completată
de solicitant pe propria răspundere;
Dovada plăţii contravalorii certificatului
de înregistrare, (chitanţă, ordin de plată);
Dovada plăţii contravalorii plăcuţei sau
plăcuţelor cu numărul de înregistrare;
Avizul privind accesul şi circulaţia pe
drumurile publice din … eliberat de ….

Acte necesare masa la cantină
SPAS

Acte necesare înregistrare vehicule cu
tracţiune animală

-

TRANSPORTURI
Cerere tip;
B.I./C.I. (copie );
Dovada asigurării parcării vehiculului
într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile
legii (după caz);
Declaraţie pe propria răspundere că
solicitantul este proprietarul vehiculului
pentru care solicită înregistrarea;
Dovada plăţii contravalorii certificatului
de înregistrare;
Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor
cu numărul de înregistrare.

-

Cerere tip;
Dosar pentru a beneficia de ajutor
social care să cuprindă actele de
identitate, actele de stare civilă şi acte
doveditoare de venituri (pentru aceste
persoane masa este gratuită);
Anchetă socială efectuată de SPAS.

Acte necesare dispoziţie de curator
SPAS
-

Cerere tip;
B.I./C.I. părinţi (copie);
Certificat de naştere copil (copie).

Acte necesare participare licitaţie atribuire
locuri de parcare
PATRIMONIU
Dosar cu şină
Cerere tip;
C.I./B.I. (copie), act de proprietate;
Certificatul
de
înmatriculare
al
autovehiculului deţinute în proprietate
(copie);
Documente privind dreptul de folosinţă
(utilizare) al autovehiculului: contract de
leasing, act de donaţie, contract de
comodat;
Certificatul de încadrare într-o grupă de
handicap (după caz);
Să facă dovada că este veteran de
război, membru AFDPR sau beneficiar al
prevederilor Legii 189/2000 (după caz);
Declaraţie pe propria răspundere că nu
mai deţine garaj amplasat pe domeniul
public;
Taxa de participare la licitaţie;
Garanţia de participare licitaţie
(garanţia va fi trecută în contul
abonamentului pe lunile următoare);
Caiet de sarcini.

Acte necesare ajutor social
SPAS
-

-

-

-

Acte necesare pentru burse şcolare,
rechizite şcolare

-

SPAS
Cerere tip;
C.I./B.I. părinţi (copie);
Certificate de naştere membrii familiei
(copie);
Adeverinţă
de
la
Administraţia
Finanţelor Publice privind veniturile
realizate;
Adeverinţă de la Biroul Agricol;
Adeverinţă de salariat.

-

Cerere şi declaraţie pe propria
răspundere;
Acte de identitate ale tuturor
membrilor
familiei/acte
pentru
persoane care au calitatea de tutore
sau curator;
Certificate naştere pentru toţi membrii
familiei (copie);
Certificat de căsătorie (copie);
Certificat de deces (copie);
Livret de familie actualizat (copie);
Adeverinţe
eliberate
de
Biroul
ITL/adeverinţe teren agricol;
Adeverinţă
de
la
Administraţia
Finanţelor Publice privind veniturile
realizate;
Adeverinţă de elev pentru copiii care
frecventează cursurile şcolare, în care
să se precizeze dacă beneficiază de
bursă;
Cupoane pensie/ISTH;
Cupoane alocaţie de stat/plasament/de
susţinere pentru familiile cu copii;
Adeverinţă de la Agenţia Teritorială
pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
Sentinţa
de
divorţ/sentinţa
de
încredinţare minori, definitivă;
Hotărârea Comisiei pentru Protecţia
Copilului/Sentinţa
Judecătorească
pentru minorul pentru care s-a stabilit
o măsură de protecţie;
Certificat de încadrare în grad de
handicap/certificat
medical
de
constatare a capacităţii de muncă
eliberat de Casa de Pensii.

Acte necesare pentru încetarea impunerii
fiscale
ITL

Acte necesare pentru anchete sociale
asistenţi maternali profesionişti
SPAS
-

Cerere tip;
B.I./C.I. asistent maternal (copie);
Certificat de naştere copil (copie);
Hotărâre de plasament;
Adeverinţe de venituri pentru membrii
familiei.

Acte necesare reînnoirea certificatelor de
handicap pentru copii

-

Cerere tip;
Autorizaţie de demolare (copie);
Actul de înstrăinare (copie);
Sentinţa judecătorească (copie);
Actul de identitate (copie).

SPAS
-

Cerere tip;
B.I./C.I. părinţi (copie);
Certificat de naştere copil sau B.I./C.I.
(copie);
Adeverinţă medicală sau fişa sintetică
medicală;
Fişa privind traseul educaţional.

Acte necesare impunere construcţie nouă
ITL
-

Declaraţie formular tip (1);
Autorizaţie de construire cu taxa de
prelungire (copie);
B.I./C.I.
a
proprietarului
sau
proprietarilor (copie);
Schiţa imobilului (copie);
Declaraţie specială (în cazul deţinerii
mai multor proprietăţi).

Acte necesare adeverinţe achitat integral,
cotă indiviză, suprafaţa utilă etc.
FOND LOCATIV
-

Cerere tip;
Contract (copie);
Taxă de timbru;

Acte necesare pentru transferul unui
mijloc de transport
ITL
-

Cerere;
Cartea de identitate a mijlocului de
transport (copie);
Fişa înmatriculare a mijlocului de
transport (original + copie);
B.I./C.I. noul domiciliu (copie);
Taxa de timbru fiscal.

-

-

Acte necesare pentru impunere
construcţie/teren

Acte necesare pentru viza în vederea
vânzării unui mijloc de transport

Acte necesare pentru contractul de
vânzare-cumpărare plată integrală

ITL

ITL

FOND LOCATIV

Declaraţie formular 1 pt. clădire şi
declaraţie formular 2 pentru teren;
Document care atestă proprietatea:
contract
de
vânzare-cumpărare,
contract schimb, contract de donaţie,
certificat de moştenitor, sentinţă
judecătorească definitivă şi irevocabilă,
autorizaţie de construcţie, procesverbal de recepţie, după caz (copie);
B.I./C.I. (copie);
Proces-verbal de predare-primire,
punere în posesie;
Declaraţie specială (în cazul deţinerii
mai multor proprietăţi);
Schiţa Imobilului (copie);
Intabulare (dacă există).

Acte necesare pentru înscrierea în
evidenţele fiscale a unui mijloc de
transport

-

-

Cerere;
Contract
de
vânzare-cumpărare
(copie);
Fişa înmatriculare (original + copie); în
cazul vehiculelor scoase din uz –
adeverinţă REMAT;
Cartea de identitate a mijlocului de
transport (original + copie);
Actul de identitate (original + copie).

-

Acte necesare modificare fişă locativă
contract închiriere
FOND LOCATIV
-

-

Cerere tip;
B.I./C.I., certificate de naştere după caz,
pentru persoana ce urmează a fi
trecută în fişa locativă (copie);
Fişa locativă veche în original.

-

Acte necesare pentru contractul de
vânzare-cumpărare cu plată în rate

ITL
-

-

-

-

Declaraţie formular tip 4;
Certificat de atestare fiscală al
vânzătorului emis de organul fiscal în a
cărui rază teritorială a fost înregistrat
fiscal mijlocul de transport;
Actul de dobândire: contract de
vânzare cumpărare, contract de leasing
şi procesul verbal de predare primire,
factură, certificat de moştenitor,
hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă, donaţie (copie conform cu
originalul);
Cartea de identitate a mijlocului de
transport (copie);
Fişa de înmatriculare (copie);
B.I./C.I. proprietar/utilizator;
Pentru vehiculele importate din spaţiul
comunitar – contract sau factură
tradusă şi legalizată şi certificat de un
traducător autorizat;
Pentru vehiculele importate din alte
state decât cele U.E. – document vamal
(copie).

Acte necesare reînnoire contract închiriere
FOND LOCATIV
-

-

-

Cerere tip şi dosar cu şină;
Contractul de închiriere în original;
B.I./C.I. soţ, soţie (copie);
Certificate de naştere/B.I./C.I. copii
(copie);
Certificat de căsătorie (copie);
Certificat de deces, hotărâre de divorţ
dacă este cazul, (copie);
Declaraţie notarială pe propria
răspundere precum că nu deţineţi
proprietăţi;
Declaraţie notarială pe propria
răspundere precum că aţi fost
căsătorit/ă, dacă e cazul;
Chiria pe luna în curs.

Cerere tip şi dosar cu şină;
Contractul de închiriere în original;
B.I./C.I. soţ, soţie (copie);
Certificat de căsătorie, dacă e cazul
(copie);
Certificat de deces, hotărâre de divorţ,
dacă e cazul, (copie);
Declaraţie notarială pe propria
răspundere precum că nu deţineţi
proprietăţi (soţ, soţie);
Declaraţie notarială pe propria
răspundere precum că nu aţi fost
căsătorit, dacă e cazul;
Contorizare individuală apă (când se
aduce dosarul);
Chiria pe luna în curs;
Condiţie
obligatorie:
titularul
contractului de închiriere trebuie să
aibă
domiciliul
la
adresa
apartamentului pe care îl cumpără.

FOND LOCATIV
-

-

-

-

-

Cerere tip şi dosar cu şină;
Contractul de închiriere în original;
B.I./C.I. soţ, soţie (copie);
Certificat de căsătorie dacă e cazul
(copie);
Certificat de deces, hotărâre de divorţ
dacă e caz (copie);
Declaraţie notarială pe propria
răspundere precum că nu deţineţi
proprietăţi soţ, soţie;
Declaraţie notarială pe propria
răspundere precum că nu aţi fost
căsătorit/ă, dacă e cazul;
Contorizare individuală apă (când se
aduce dosarul);
Chiria pe luna în curs;
Adeverinţă de salariat de la locul de
muncă pentru titularul ce va semna
contractul de împrumut;
Adeverinţă de salariat şi angajamente
de plată de la giranţi. Angajamentele
de plată sunt tipizate şi se ridică de la
Compartimentul Fond Locativ.
Condiţie
obligatorie:
titularul
contractului de închiriere trebuie să
aibă
domiciliul
la
adresa
apartamentului pe care îl cumpără.

-

-

-

Condiţii ANL

Acte necesare ajutor de urgenţă

Acte necesare alocaţia de stat

FOND LOCATIV

SPAS

SPAS

Prima etapă o reprezintă depunerea
cererii prin care se solicită locuinţa,
cerere care trebuie să conţină
menţiunea LOCUINŢĂ TIP ANL.
Cererea poate fi depusă indiferent dacă
solicitantul îndeplineşte criteriile de
admitere sau nu a dosarului şi are
valoare de punctaj cu atât mai mare cu
cât este mai veche;
Cererile se îndosariază în arhiva
fondului locativ, iar dosarele se depun
separat, în sesiunea de primire dosare.
Criterii de acces la locuinţe ANL:
Titularul cererii de locuinţă şi
membrii majori ai familiei acestuia
să nu deţină locuinţă proprietate
personală;
Titularul cererii de locuinţă trebuie
să fie major, să aibă maxim 35 de
ani la data depunerii cererii şi
maxim 36 de ani la data primirii
repartiţiei;
Titularul cererii trebuie să îşi
desfăşoare activitatea pe raza
Oraşului Rovinari.

Acte necesare pentru eliberarea
certificatelor de atestare fiscală
ITL
-

-

Cerere formular tip 5;
B.I./C.I. (copie);
Certificat de naştere, certificat de
căsătorie, certificat de deces, certificat
moştenitor, după caz, (copie);
Taxă de timbru.

-

-

-

-

-

-

Acte necesare certificat de urbanism
URBANISM
-

Cerere tip care va cuprinde atât
elementele de identificare a imobilului
pentru care se solicită certificatul de
urbanism, respectiv localitate, număr,
cadastral şi număr de carte funciară, în
cazul în care legea nu dispune altfel, cât
şi elementele care definesc scopul
solicitării.

-

Cerere tip;
Acte de identitate şi de stare civilă –
B.I./C.I.,
certificate
de
naştere,
certificat de căsătorie, certificat de
deces (copie);
Adeverinţe
venituri
(adeverinţe
salariat, cupoane pensie, decizii
AJOFM);
Acte medicale emise de către medicul
de specialitate cu diagnostic şi indicaţii
medicale
(investigaţii,
intervenţii
chirurgicale,
procurare
proteze,
dispozitive medicale.

-

-

-

Acte de identitate şi stare civilă, inclusiv
livretul de familie completat la zi
(copie);
Extras de cont pentru reprezentantul
legal, dacă se doreşte ca plata alocaţiei
de stat să fie virată în cont bancar;
Dosar cu şină;
Pentru copii născuţi în U.E. – copie
formular E 411 completat la AJPIS Gorj
Hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă (copie), dacă e cazul;
Hotărâre plasament (copie);
Alte acte doveditoare după caz.

Acte necesare ajutor încălzire locuinţă

Acte necesare autorizaţie de construire

SPAS

URBANISM

Contract apartament (copie);
B.I./C.I. pentru toţi membrii familiei
(copie);
Certificate de naştere pentru copii sub
14 ani (copie);
Acte care să ateste componenţa
familiei – hotărâre încredinţare minori,
hotărâre plasament (copie);
Factură gaze luna anterioară (copie);
Adeverinţă de salariat cu venitul net
lunii anterioare depunerii dosarului;
Cupon pensie, luna anterioară;
Adeverinţă Administraţia Finanţelor
Publice pentru toate persoanele
majore;
Copie
certificat
înmatriculare
autoturism;
Adeverinţe de la Compartimentul
Agricol pentru cei care locuiesc la case;
Titlul de proprietate (original şi
copie)pentru cei care locuiesc la case;
Adeverinţă eliberată de Biroul ITL;
Adeverinţă de elev cu menţiunea dacă
beneficiază sau nu de bursă;
Dosar cu şină

-

-

Certificatul de urbanism;
Dovada în copie legalizată, a titlului
asupra
imobilului,
teren
şi/sau
construcţii, sau, după caz, extrasul de
plan cadastral actualizat la zi, în cazul în
care legea nu dispune altfel;
Documentaţia tehnică – D.T.;
Avizele şi acordurile stabilite prin
certificatul de urbanism;
Actul administrativ al autorităţii
competente pentru protecţia mediului;
Dovada privind achitarea taxelor locale.

Acte necesare înregistrare deces
STARE CIVILĂ
-

-

-

Certificatul medical constatator al
decesului întocmit şi semnat de către
medicul sau cadrul medical sanitar care
a făcut constatarea, în care trebuie
consemnată cauza decesului fără
prescurtări;
Actul de identitate al celui decedat;
Certificatul de naştere al decedatului;
La înregistrarea decesului unui minor,
se va prezenta şi actul de identitate al
mamei;
Livretul militar sau adeverinţa de
recrutare, după caz, pentru persoanele
supuse obligaţiilor militare.

-

Acte necesare eliberare livrete de familie

Acte necesare depunere divorţ

Acte necesare căsătorie

STARE CIVILĂ

STARE CIVILĂ

STARE CIVILĂ

Cerere tip;
Actele de identitate ale soţilor în
original şi copie;
Certificatul de căsătorie în original şi
copie;
Certificatele de naştere ale copiilor în
original şi copie;
Şi după caz:

-

-

Certificatul de deces al unuia dintre soţi
în original şi copie;
Hotărâre judecătorească de divorţ;
Hotărâre judecătorească de adopţie;
Orice
document
care
atestă
modificarea relaţiilor de autoritate
parentală, încredinţare sau plasament
familial al copiilor;
Cerere pentru completarea livretului de
familie în cazul naşterii unui alt copil;
Cerere pentru actualizarea datelor de
familie ca urmare a divorţului,
schimbării
numelui,
modificarea
relaţiilor parentale, etc.

-

-

-

STARE CIVILĂ
-

-

STARE CIVILĂ

-

-

Certificatul medical constatator al
naşterii întocmit pe formular tip, care
va trebui să poarte număr de
înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii
sanitare,
semnătura
şi
parafa
medicului;
Certificatul de naştere şi actul de
identitate al mamei şi al declarantului,
dacă naşterea nu este declarată de
mamă;
Certificatul de căsătorie al părinţilor
copilului, dacă sunt căsătoriţi.
Termen de declarare şi înregistrare:

-

15 zile de la data naşterii pentru copilul
născut viu şi aflat în viaţă;
3 zile de la data naşterii pentru copilul
născut mort;
24 de ore de la data decesului pentru
copilul născut viu care a decedat
înăuntrul termenului de 15 zilei.

-

-

-

Acte necesare schimbare nume cale adm.

Acte necesare înregistrare naştere

-

Certificatele de naştere şi căsătorie ale
soţilor, în original şi copie;
Documentele cu care se face dovada
identităţii, în original şi copie, valabile
atât la momentul depunerii cererii, cât
şi la data eliberării certificatului de
divorţ;
O declaraţie dată în faţa ofiţerului de
stare civilă, în situaţia în care ultima
locuinţă comună declarată nu este
aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa
ambilor soţi înscris/ă în actele de
identitate:
Timbru fiscal.

-

-

-

Cerere de schimbare a numelui
motivată;
Copii legalizate de pe certificatele de
stare civilă ale persoanei care solicită
schimbarea numelui;
Un exemplar al Monitorului Oficial al
României, Partea a III-a, în care a fost
publicat, pe cheltuiala solicitantului,
extrasul din cererea de schimbare a
numelui, exemplar de la publicarea
căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
Consimţământul,
dat
în
formă
autentică, al celuilalt soţ, în cazul
schimbării numelui de familie purtat în
timpul căsătoriei;
Copia de pe decizia de aprobare a
autorităţii
tutelare,
în
cazurile
prevăzute de art. 7 din O.G. nr.
41/2003;
Cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale
solicitantului;
Orice alte acte pe care solicitantul le
consideră necesare.

-

-

Actul de identitate, în original şi copie
(trebuie să aibă termen de valabilitate
atât la depunerea actelor cât şi la
încheierea căsătoriei;
Pentru cetăţenii străini şi cetăţenii
români cu domiciliul în străinătate se
vor prezenta paşapoarte în original şi
copie cu termen de valabilitate atât la
depunerea dosarului cât şi la încheierea
căsătoriei;
Certificatul de naştere, în original şi
copie;
Certificatul medical privind starea
sănătăţii (certificatele medicale sunt
valabile 14 zile de la data emiterii şi
trebuie să cuprindă menţiunea expresă
că persoana se poate sau nu se poate
căsători);
Acte, în original şi în copii traduse şi
legalizate ori certificate de ofiţerul de
stare civilă, din care să rezulte
desfacerea căsătoriei anterioare, dacă
este cazul (certificatul de deces al
fostului soţ, certificatul de naştere sau
de căsătorie, cu menţiunea de
desfacere a căsătoriei);
Dovadă eliberată ori autentificată de
misiunile diplomatice sau oficiile
consulare acreditate în România, în
cazul căsătoriei unui cetăţean străin,
din care să rezulte că îndeplineşte
condiţiile de fond, cerute de legea sa
naţională, pentru încheierea căsătoriei
în România, în conformitate cu
prevederile art. 33 din Legea nr.
119/1996, coroborate cu art. 18 din
Legea nr. 105/1992 cu privire la
reglementarea raporturilor de drept
internaţional privat, cu excepţia
cetăţenilor statelor cu care România a
încheiat tratate, convenţii sau acorduri
de asistenţă juridică, ce pot prezenta
documente eliberate de autorităţile
competente din ţările respective.

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ___, nr. _______, CNP _________________
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

________________________________________________________
efectuarea unei anchete sociale; efectuarea unei curatele; masa la cantină; o locuinţă socială; o locuinţă ANL;
înscrierea la creşă a fiului/fiicei mele-numele; un loc în parcarea de reşedinţă numărul sau zona;

________________________________________________________
înmatricularea motoscuterului numărul; eliberarea unui certificat de nomenclatură stradală;
eliberarea unui permis de liberă trecere pe traseul - masa şi numărul auto; restituirea garanţiei de participare;

________________________________________________________
recepţia lucrărilor de construcţie; informaţii reglementate de Legea Nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public; închiriere microbuz/motopompă/autotractor/autoscară; decolmatare canal.

Menţionez că acesta/aceasta îmi este necesară pentru/la
________________________________________________________
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

AGRICOL

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

să-mi eliberaţi o adeverinţă cu poziţia de rol agricol, fiindu-i necesară
___________________ la evidenţa populaţiei, în vederea eliberării
cărţii de identitate.
Menţionez că aceasta îmi este necesară la ________________
________________________________________________________

Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari
Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
- copie Carte de Identitate.

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

AGRICOL

Domnule Primar,
Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

să-mi eliberaţi o adeverinţă din care să rezulte venitul agricol realizat
pe raza Oraşului Rovinari.
Menţionez că aceasta îmi este necesară la ________________
________________________________________________________

Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari
Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
- copie Carte de Identitate.

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Domnule Primar,
Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că beneficiez de ajutorul
social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.
Menţionez
că
aceasta
îmi
este
necesară
la
________________________________________________________
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

efectuarea unei anchete sociale
_______________________________________________________.
Menţionez că aceasta îmi este necesară la ________________
________________________________________________________
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari
Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
- copie Carte de Identitate;
- certificat de încadrare în gradul de handicap anterior (copie) sau scrisoare medicală.

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
în calitate de părinte, vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care
solicit: înscrierea fiului/fiicei meu/mele _______________________

în vârstă de _________, la Creşa din Rovinari cu program între orele
__________, pe anul 2012 – 2013.
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari
Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
Pentru copil:

Exsudat faringian;
Examen coproparazitologic;
Aviz intrare în colectivitate cu vaccinări (medic de familie);
Certificat de naştere (copie).
Pentru părinţi:
VDRL (sânge);
Examen radiologic;
Adeverinţă salariat;
B.I./C.I. (copie);
Dosar cu şină.

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
titular/a al/a dosarului de alocaţie privind susţinerea familiei
monoparentale, vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:
încetarea plăţii acestui drept începând cu data de ________________.
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
titular/a al/a dosarului de alocaţie privind susţinerea familiei,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

încetarea plăţii acestui drept începând cu data de ________________.
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

o locuinţă socială într-unul din blocurile de locuinţe sociale.
Menţionez că ________________________________________
________________________________________________________
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari
Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
- copie Carte de Identitate.

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

masa la Cantina de Ajutor Social Rovinari pentru ________________
Menţionez că ________________________________________
________________________________________________________
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari
Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
- copie Carte de Identitate;
- dosar pentru a beneficia de ajutor social care să cuprindă actele de identitate, actele de
stare civilă şi acte doveditoare de venituri (pentru aceste persoane masa este gratuită);
- anchetă socială efectuată de SPAS.

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

eliberarea unei adeverinţe din care să reiese că nu am obligaţii legale
faţă de bugetul local pentru bunurile mobile şi imobile pe care le
deţine în proprietate familia mea.
Menţionez că aceasta îmi este necesară la Compartimentul
Alocaţii şi Subvenţii din cadrul Serviciul Public de Asistenţă Socială
pentru întocmirea dosarului de acordare a indemnizaţiei de creştere a
copilului/stimulentului de inserţie.
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari
Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
- copii Cărţi de Identitate ambii părinţi.

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

eliberarea unei adeverinţe din care să reiese că nu am obligaţii legale
faţă de bugetul local pentru bunurile mobile şi imobile pe care le
deţine în proprietate familia mea.
Menţionez că aceasta îmi este necesară la Compartimentul
Alocaţii şi Subvenţii din cadrul Serviciul Public de Asistenţă Socială.
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari
Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
- copii Cărţi de Identitate ambii părinţi.

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

Domnule Primar,
Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

eliberarea unei adeverinţe din care să reiese bunurile mobile şi
imobile pentru membrii majori (cei peste 18 ani), ai familiei mele:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Menţionez că aceasta îmi este necesară pentru acordarea
subvenţiei la încălzire în sezonul rece.
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari
Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
‐ copii Cărţi de Identitate pentru persoanele majore din familie (peste 18 ani).

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

eliberarea unei adeverinţe din care să reiese că nu am obligaţii legale
faţă de bugetul local pentru bunurile mobile şi imobile pe care le
deţine în proprietate familia mea.
Menţionez că aceasta îmi este necesară la Serviciul Public de
Asistenţă Socială pentru întocmirea dosarului de ajutor social.
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari
Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
- copie Carte de Identitate.

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

eliberarea unei adeverinţe din care să reiese că nu am obligaţii legale
faţă de bugetul local pentru bunurile mobile şi imobile pe care le
deţine în proprietate familia mea.
Menţionez
că
aceasta
îmi
este
necesară
la
________________________________________________________
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari
Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
- copii Cărţi de Identitate pentru persoanele majore din familie (peste 18 ani).

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

radierea din evidenţele fiscale a autovehiculului
marca __________________, tipul _______________, număr de
identificare ______________________, serie motor _____________,
cilindree _________ cmc, înmatriculat cu nr. ___________________
Motivul radierii _____________________________________
(Se completează: înstrăinat, dezmembrat, schimbat domiciliu, furat, exportat)

Anexez la prezenta _______________________________________.
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari

Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
- copie Carte de Identitate;
- actul doveditor care atestă necesitatea radierii (ex.: adeverinţă dezmembrare, contract v. c.).

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

înregistrarea la numele meu a imobilului/apartamentului situat în
Str. ___________________, Nr. ____, Bl. _____, Sc. ____,
Et. ____, Ap. ____, Oraşul Rovinari, Judeţul Gorj.
Anexez la prezenta __________________________________.
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari
Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
- copie Carte de Identitate proprietar;
- copie contract de vânzare-cumpărare apartament/imobil<
- copie schiţă cadastrală.

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
administrator/ă a SC/PFA/II, ________________________________,
(Se completează numele firmei)

COD FISCAL _______________, CUI _______________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

închirierea suprafeţei de _____ m.p., pentru perioada _____________,
pe Bulevardul Minerilor, cu ocazia participării la Manifestarea Zilele
Oraşului Rovinari/Festivalul Berii din intervalul ________________.
Menţionez că voi comercializa _________________________.
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________
L.S.

Domnului Primar al Oraşului Rovinari

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ___, nr. _______, CNP _________________
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

scutirea de la impozit pe clădiri/teren pentru anul 2014, conform
Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr. 148/18.12.2013.
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari
Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
- copii Cărţi de Identitate pentru persoanele majore din familie (peste 18 ani);
- declaraţii pentru persoanele majore din familie (peste 18 ani);
- adeverinţe de la Serviciul Fiscal pentru persoanele majore din familie (peste 18 ani);
- acte doveditoare ale venitului brut al familiei (adeverinţe salariat, cupoane pensie, etc.);
- adeverinţe elev/student dacă este cazul;
- dosar cu şină.

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

DECLARAŢIE,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ___, nr. _______, CNP _________________
declar sub sancţiunea prevăzută de art. 292 C.P., că nu am alte
venituri, nu sunt administrator asociat, nu deţin acţiuni la societăţi
comerciale, nu desfăşor activităţi independente şi nu deţin mai multe
proprietăţi (clădiri, spaţii comerciale, sau cu destinaţie de locuinţă).
De asemenea, mă oblig ca în cazul în care intervin modificări în
cursul anului în ceea ce privesc condiţiile de acordare a facilităţilor
fiscale solicitate, să anunţ biroul ITL în termen de 30 de zile pentru
stabilirea impozitului pe clădiri/teren.

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

FOND LOCATIV

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

acordarea spre închiriere a unei locuinţe prin Programul de Construcţii
Locuinţe pentru Tineri al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

_______________________________________________________.
Menţionez că am vârsta cuprinsă între 18 - 35 de ani şi nu îmi
permit să cumpăr sau să închiriez o locuinţă de pe piaţa liberă.
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari
Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
- copie Carte de Identitate.

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

FOND LOCATIV

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

eliberarea unui adeverinţe din care să rezulte că am achitat integral
imobilul situat la adresa de mai sus/jos:
Str. _________________________, Bl. ___, Sc. ___, Et. ___, Ap. ___,

Oraşul _______________, Judeţul _______________.
Menţionez că aceasta îmi este necesară la ________________
________________________________________________________
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari
Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
- copie Carte de Identitate.

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

FOND LOCATIV

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

eliberarea unui adeverinţe din care să rezulte că locuiesc la adresa
de mai sus/jos:
Str. _________________________, Bl. ___, Sc. ___, Et. ___, Ap. ___,

Oraşul _______________, Judeţul _______________.
Menţionez că aceasta îmi este necesară la ________________
________________________________________________________
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari
Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
- copie Carte de Identitate.

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

JURIDIC

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

să-mi eliberaţi o caracterizare.
Menţionez că aceasta îmi este necesară la ________________
________________________________________________________

Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari
Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
- copie Carte de Identitate.

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

JURIDIC

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal
privind falsul în declaraţii, că nu sunt încadrat/ă cu contract de muncă,
fiind casnic/ă.

Menţionez că prezenta declaraţie îmi este necesară pentru
completarea actelor în vederea încheierii unui contract de muncă în
_______________________________________________________,
(Se completează ţara unde va lucra solicitantul)

Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari
Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
- copie Carte de Identitate.

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI

TRANSPORTURI

NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ

CERERE
PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR CARE
NU SE SUPUN ÎNMATRICULARII,
Subsemnatul/a, ___________________, domiciliat/ă în _____________,
Strada _________________, Nr. ___, Bloc ____, Scara ___, Etaj ___,
Apartament ____, posesor al C.I./B.I. seria _____ nr. _______ eliberat de către
_________________ la data de ________, CNP ___________________,
reprezentant al S.C. ___________________, cu sediul în ________________
Str. _____________, nr. _____, Bl. ______, Et. ____, Ap. _____.
C.F./C.U.I. ____________ telefon ______________ solicit înregistrarea unui
vehicul cu următoarele date de identificare:
1. Titular certificat de înregistrare ____________________________________,
2. Adresa de domiciliu/sediu ________________________________________,
3 Data înregistrării ________________________________________________,
4. Numărul de identificare al vehiculului (seria șasiului) __________________,
5. Marca _______________, 6. Tipul __________, 7. Numărul de locuri _____,
8. Cilindreea motorului (cmc) _______________, 9. Culoarea _____________,
10. Seria cărţii de identitate ____________________, 11. Anul fabricaţiei ____,
Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:
- Actul de proprietate al vehiculului;
- Actul de identitate sau după certificatul de înregistrare la Registrul comerţului;
- Dovada de plată a taxei pentru vehicule lente sau pentru cele care nu se supun
înmatriculării;
- Cartea de identitate a vehiculului (după caz);
- Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice (după caz);
- Dovada asigurării obligatorii pentru răspundere civilă;
- Dovada asigurării parcării vehiculului într-un spaţiu adecvat;
- Fişa tehnică a vehiculului (după caz);
- Declaraţia pe propria răspundere cu următorul conţinut:
- Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform art. 292, Cod Penal,
declar pe propria răspundere următoarele: ___________________________________
_____________________________________________________________________

Data,

Semnătura,
L.S.

Date despre înregistrare:
- Data ridicării certificatului de înregistrare ____________
- Numele şi prenumele persoanei care a ridicat plăcuţa cu numărul de înregistrare şi
certificatului de înregistrare, _____________________, CNP _________________

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

PATRIMONIU

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

participarea la licitaţia publică cu strigare din data de _____________
pentru atribuirea locului de parcare nr. ______, din Parcarea de
Reşedinţă nr. ______, zona blocului ______________.
Menţionez că sunt proprietarul/a autoturismului cu nr.
______________, nu deţin nici un garaj pe raza Oraşului Rovinari şi
îndeplinesc condiţiile de participare la licitaţie.
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari
Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
- copie Carte de Identitate, actul de proprietate (contract închiriere, act donaţie, moştenire);
- copie Certificat Înmatriculare autovehicul deţinute în proprietate sau folosinţă;
- documente privind dreptul de folosinţă(utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act
de donaţie, act de moştenire, contract de comodat, după caz;
- chitanţa de plată cu numărul de înregistrare;
- dosar cartonat cu şină;
- cupoane pensie (soţ şi soţie) pentru acordarea reducerii, în cazul pensionarilor;
- certificat de încadrare într-o grupă de handicap, dacă este cazul;
- dovada de veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii nr.
189/2000, dacă este cazul.

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

PATRIMONIU

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit:

prelungirea contractului pentru parcarea cu nr. ____, locul ______
Menţionez că deţin autovehiculul cu nr. de înmatriculare
________________________________________________________

Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

URBANISM

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

reprezentant al S.C. ______________________________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit

eliberarea unui autorizaţii de liberă trecere,
pentru autovehiculul cu numărul de înmatriculare _____________,
având masa totală de ________ tone (greutate + încărcătura maşinii).
Menţionez că aceasta îmi este necesară în data de _________
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari

PRIMĂRIA ORAȘULUI ROVINARI
NR. ___________
Ziua ____ Luna ____ Anul 20___
Anexe:

URBANISM

Domnule Primar,

Subsemnatul/a, ______________________________________,
(Se completează numele şi prenumele solicitantului)

domiciliat/ă în _________________, Strada ____________________,
(Comuna, Oraşul, Municipiul)

(Satul dacă domiciliaţi în comună)

Bloc ____, Scara ___, Etaj ___, Apartament ____, Judeţ __________,
posesor al B.I./C.I. seria ____ nr. _______, CNP ________________,
vă rog a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit

eliberarea unui certificat de nomenclatură stradală,
pentru ap. ___, din bl. ____, sc. ___, et. ___, str. ________________.
Menţionez că acesta îmi este necesar pentru/la
________________________________________________________
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari
Acte necesare pe lângă prezenta cerere:
- copie Carte de Identitate;
- copie contract locuinţă.

Către,
PRIMARUL ORAŞULUI ROVINARI

CERERE
pentru emiterea certificatului de urbanism
1

Subsemnatul ).................................................................., CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
2
cu domiciliul/sediul ) în judeţul ...................................., municipiul/oraşul/comuna ..............................................,
satul ...................................., sectorul ....., cod poştal .................., str. ..................................... nr. …......, bl. …....,
sc. ...., et. ...., ap. ....., telefon/fax ............................................, e-mail ........................................................................,
în calitate de/reprezentant al ............................................................. CUI .......................................................
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea certificatului de urbanism în scopul**):
....................................................................................................................................................................….…………
……………………......................................................................................................................…………………………
………............................................................................................................................................................................
[] 1. Elaborarea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în conformitate cu prevederile art. 3
alin. (1) din Lege, privind:
[] 1.1. Lucrări de construire
[] 1.2. Lucrări de desfiinţare
[] a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a
construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 12 din Legea nr. 50/1991;
[] b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte
lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, stabilite potrivit legii;
[] c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de
orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările
de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a
energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;
[] d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;
[] e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi
deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă sau subterane;
[] f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu, necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în condiţiile
prevăzute la art. 7 alin. (11) din Legea nr. 50/1991;
[] g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote;
[] h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu, chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi spaţiile publice,
corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;
[] i) cimitire - noi şi extinderi.
[] 2. Operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară:
[] vânzări, [] cumpărări, [] concesionări,
[] cesionări, [] dezmembrări, [] parcelări,
[] comasări, [] partaje, [] succesiuni etc.

[] 3. Adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice (denumire)***)
..……………………….........................................................................................................................................................................
[] 4. Cereri în justiţie
[] 5. Alte scopuri prevăzute de lege (definire)***)

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

pentru imobilul [] teren şi/sau [] construcţii, situat în judeţul ................................................,
municipiul/oraşul/comuna ...................................................., satul ............................................, sectorul .............,
cod poştal ......................., str. ................................................ nr. ........, bl. …....., sc. ….., et. …....., ap. ...................,
3
sau identificat prin ) ......................................................................................................................................................
În sprijinul identificării imobilului anexez:
- planul cadastral/topografic actualizat la zi, scara 1: ........................, precum şi extrasul de carte funciară pentru
4
informare, eliberate de OCPI );
- ..................................................................................................................................................................................
2
Suprafaţa terenului şi/sau construcţiei pentru care solicit certificatul de urbanism este de ................. m .

Data ...................................
*) Se completează, după caz:
- preşedintele Consiliului judeţean
- primarul General al municipiului Bucureşti
- primarul sectorului ....... al municipiului Bucureşti
- primarul municipiului
- primarul oraşului
- primarul comunei
**) Se introduce "X" în casetă şi se anulează ce nu corespunde
***) Se face precizarea, după caz

Semnătura …………………………….

PRECIZĂRI
privind completarea formularului
"Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism"
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) Alte elemente de identificare:
În situaţia în care amplasamentul imobilului nu este evidenţiat în planurile cadastrale sau
topografice ale localităţii/teritoriului administrativ (la scările 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, după
caz) aflate în gestiunea oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pentru
identificarea imobilului solicitantul va putea prezenta, după caz, informaţii privind:
- localitatea, numărul cadastral şi numărul de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune
altfel; sau
- elemente de reper, general cunoscute; sau
- numărul de ordine şi suprafaţa de teren înscrise în Registrul agricol; sau
- plan de situaţie extras din cadrul unor studii şi/sau planuri urbanistice elaborate anterior în
zonă.
4) Planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
- pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: Plan de
încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz,
eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
- pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: Extras din planul
cadastral de pe ortofotoplan şi extrasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi,
eliberate, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
-

5) La rubrica "Semnătura":
se va înscrie şi în clar numele solicitantului: persoană fizică sau reprezentant al persoanei
juridice.

Către,
PRIMARUL ORAŞULUI ROVINARI

CERERE
pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare
1

Subsemnatul ).................................................................., CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
2
cu domiciliul/sediul ) în judeţul ...................................., municipiul/oraşul/comuna ..............................................,
satul ...................................., sectorul ....., cod poştal .................., str. ..................................... nr. …......, bl. …....,
sc. ...., et. ...., ap. ....., telefon/fax ............................................, e-mail ........................................................................,
în calitate de/reprezentant al ............................................................. CUI ....................................................................
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare pentru imobilul - teren
şi/sau construcţii -, situat în judeţul ....................................... municipiul/oraşul/comuna .....................................,
satul ..............................., sectorul ..........., cod poştal ...................., str. ....................................... nr. ......, bl. .......,
3
sc. ..... et......., ap...........,Carteafunciară ).....................................................................................................................
Fişa bunului imobil ........................................................................................................................................................
sau nr. cadastral ............................................................................................................................................................
4
în vederea executării lucrărilor de ) ..........................................................................................................................
. ............................................................................................................................ ………………………………..…….
. ..................................................................................................................................................................................
. ……………..……………………………………………………………………………………………………………………
5
în valoare de ): ..........................................................................................................................................................
Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.),
6)
respectiv de desfiinţare a construcţiilor (D.T.A.D.) nr. ................................................... din ........................................
a fost elaborată de ................................................................................ cu sediul în judeţul ...............................
municipiul/oraşul/comuna ................................................. sector/satul .............................. cod poştal ..................,
str.
.................................
nr.
.......,
bl.
.....,
sc.
.....,
et.
....,
ap.
...,
respectiv
de
............................................................... - arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul
Naţional al Arhitecţilor cu nr. ................, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei teritoriale ..........................................................
a Ordinului Arhitecţilor din România.
7
Verificarea Documentaţiei tehnice - D.T., în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a fost efectuată de ):

1. Cerinţa
A…………………………………….......................
………………………………………………………
2. Cerinţa
B……………………………………………….……
.............................................................................
3. Cerinţa
C……..….………………………………………….
………………………………………………………

*) Se completează, după caz:
- preşedintele consiliului judeţean;
- primarul general al municipiului Bucureşti;
- primarul sectorului ....... al municipiului Bucureşti
- primarul municipiului ........................;
- primarul oraşului ........................;
- primarul comunei ........................

4. Cerinţa
D……………….……………………………………
…………………..………………………………….
5. Cerinţa
E…….........……………………………………….
……………………………………………………..
6. Cerinţa
F…………………………………………………..
…………………………………………………….
7. Cerinţa Af
…………….…………………………...……….…

Durata estimată a executării lucrărilor solicitată este de ................... luni/zile, în baza prevederilor
Documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv
desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.) - anexată prezentei, conform graficului de execuţie, semnat şi parafat de
proiectant, anexat prezentei.
Anexez la prezenta cerere:
a) Certificatul de urbanism nr. .................../........................ emis de ................................. (copie)
b) dovada titlului asupra imobilului - teren şi/sau construcţii/extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul
de carte funciară de informare actualizat la zi (copie legalizată)
. ................................................................................................................................................................................
c) Documentaţia tehnică - D.T.A.C./D.T.O.E./D.T.A.D., după caz, compusă din: .....................................................
. ..................................................................................................................................................................................
. ............................................................................................................................................ (2 exemplare originale)
La elaborarea Documentaţiei tehnice - D.T. au fost respectate toate procedurile de notificare a autorităţii publice
pentru protecţia mediului prevăzute de Lege, care fac obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
d) avize/acorduri, studii de specialitate stabilite prin certificatul de urbanism (copie):
d.1 ) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
………………………………………….……….…
…………………………………...…………………
……………………………………………………....
…………………………………………………….
………………………………..……………………..
…………………………………………..…………
d.2 ) avize şi acorduri privind securitatea la incendiu, protecţia civilă, sănătatea populaţiei:
………………………………………………..…
………………………….…………………………
…………………………………………………..
……………………………………………….…..…
d.3 ) avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora:
…………………………………….……………
……………………………………….………..……
………………………………………….………
…………………………………………………….
d.4 ) studii de specialitate (câte 1 exemplar copie):
…………………………….………………………
……………………………………………..………
……………………………..……………………
. ………………………………………………..….
d.5 ) raport de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente – consolidare, modificare,
extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie -, după caz (1 exemplar copie);
d.6 ) raport de audit energetic pentru lucrări de intervenţie la clădiri existente în vederea creşterii performanţei
energetice (1 exemplar copie);
d.7 ) referatele de verificare a documentaţiei privind asigurarea cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii,
corespunzător categoriei de importanţă a construcţiei (câte 1 exemplar copie)
……………………………….….……………
………………………….…………………………
……………………………………..…………
…………………………………………………….
e) punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului: (copie);
f) dovada înregistrării documentaţiei la Ordinul Arhitecţilor din România (1 exemplar copie).
g) documentele de plată a taxelor legale în vederea autorizării (copie);
………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………….………
………………………………………………….
h) anexa la "Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare", completată cu toate elementele
necesare descrierii lucrărilor pentru care se solicită autorizaţia (2 exemplare originale).

Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte şi mă angajez să respect, în
cunoştinţa prevederilor Codului penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, autorizaţia de construire şi
documentaţia aferentă vizată spre neschimbare.

Data …………………………

Semnătura ……………………………

ANEXĂ
la Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare
CAPITOLUL
1
Tipuri de lucrări
În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 50/19911)
[] a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de
destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu
excepţia celor prevăzute la art. 11 din Legea nr. 50/1991;
[] b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare,
conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la
construcţii reprezentând monumente istorice, stabilite potrivit legii;
[] c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare
privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnicoedilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de
instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei
electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;
[] d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de amenajare
a spaţiilor publice;
[] e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor
geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol,
precum şi a altor exploatări de suprafaţă sau subterane;
[] f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu, necesare în vederea organizării executării
lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (11) din Legea nr. 50/1991;
[] g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote;
[] h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu, chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate
pe căile şi spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti
ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;
[] i) cimitire - noi şi extinderi;
[] j) lucrări de desfiinţare a construcţiilor de la lit. a)-h).
CAPITOLUL 2- Categorii de construcţii1):
[] constructii de locuinte
[] constructii pentru institutii publice si servicii:
[] pentru sanatate
[] pentru asistenta sociala
[] pentru invatamant
[] pentru cultura
[] pentru turism
[] pentru culte
[] pentru administratie si finante
[] pentru comert
[] pentru servicii
[] pentru sport
[] pentru recreere
[] constructii agricole si zootehnice
[] constructii industriale
[] constructii pentru depozitare
[] constructii pentru transporturi
[] constructii pentru telecomunicatii
[] constructii energetice
[] constructii hidrotehnice
[] constructii pentru imbunatatiri funciare
[] constructii tehnico-edilitare
[] constructii pentru pompieri
[] constructii cu caracter special
[] constructii cu functiuni comasate
[] retele edilitare:
[] apa
[] canalizare
[] energie electrica
[] termice
[] gaze
[] telecomunicatii
[] amenajari exterioare:
[] amenajarea si consolidarea terenului
[] strazi, alei, platforme, parcaje, garaje
[] spatii libere si mobilier exterior
[] spatii verzi, imprejmuiri
[] constructii cu caracter provizoriu.
) Se introduce "X" în casetă

1
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CAPITOLUL 3
Date caracteristice privind amplasamentele şi construcţiile

a) Suprafaţa terenului ......................... m2
b) Situarea terenului faţă de străzile adiacente ..................................................................
c) Procentul de ocupare a terenului - POT2): existent ................% propus .......................%
d) Coeficientul de utilizare a terenului - CUT2): existent ................ propus .......................
e) Alinierea construcţiilor:

• Corpul de clădire cel mai avansat faţă de limita proprietăţii la stradă se află la ............... m.
• Distanţele minime ale construcţiilor faţă de vecinătăţi sunt:
de .............. m faţă de limita de proprietate din .....................................;
de .............. m faţă de limita de proprietate din .....................................;
de .............. m faţă de limita de proprietate din ..................................... .
f) Numărul de corpuri de clădiri ......, din care: existente ............... desfiinţate .......................
menţinute ................ propuse ................ rezultate ...................
3
g) Suprafeţe ):
Construcţii

Suprafaţa construită

Suprafaţă desfăşurată

Suprafaţă utilă

Suprafaţă locuibilă/ nr..
camere

●existente,din care:
- desfiinţate
- menţinute
● propuse
TOTAL

/
/
/
/
/

* Totalul rezultă prin însumarea suprafeţelor înscrise la rubricile "menţinute" şi "propuse".

h) Înălţimea construcţiilor propuse (în m):
CORP………

CORP………

CORP………..

CORP………..

Înălţimea la cornişă sau streaşină
Înălţimea maximă a construcţiilor
i)
Numărul de niveluri
CORP………..

CORP………..

CORP………..

CORP

CORP………..

CORP………..

CORP

Existente
Propuse
j) Caracteristici constructive şi aspect exterior
CORP………..
Sistem constructiv
Fundaţii
Acoperiş(şarpantă/terasă)
Sistem de încălzire
Învelitoare(material/culoare)
Finisaj exterior (material/culoare)
Tâmplărie exterior(material/culoare)

k) Capacităţi funcţionale ale construcţiilor proiectate:
1
• Construcţii de locuinţe )
● Construcţii de locuinţe
principale(permanente) sezoniere( de vacanţă)
pentru închiriere
sociale
de serviciu
de necesite
de intervenţie
de protocol
Număr de apartamente propuse ....., din care cu: 1 cam. ... 2 cam. ... 3 cam. ... 4 cam. ... 5 cam. ...
___________
1)

) Conform Legii nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare şi H.G.R. nr. 525/1996, republicată

2

) Documentul naţional de referinţă este STAS 4908-85

3
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• Construcţii pentru instituţii publice )
[] sănătate
nr. de paturi ..................
nr. de consultaţii ..........
[] învăţământ nr. de săli de clasă ........ nr. de locuri ..................
[] cultură
nr. de locuri ..................
[] hoteliere
nr. de camere ............... nr. de locuri ..................
[] culte
nr. de locuri ..................
[] administrative şi financiare nr. de personal ...............
1

nr. de proceduri ..........
nr. de grupe ..............

• Construcţii pentru comerţ, alimentaţie publică şi servicii )
[] comerţ nr.
de personal ..................
[] alimentaţie publică
nr. de locuri ................. nr. de personal ...............
[] servicii
nr. de personal .............
1

• Construcţii pentru sport, recreere )
[] sport
[] recreere
1

nr. de locuri ...................
nr. de locuri ...................

• Construcţii pentru activităţi productive )
[] producţie
nr. de personal ...............
[] depozitare
nr. de personal ...............
1

• Alte caracteristici ale capacităţilor funcţionale pentru construcţii propuse, necuprinse în categoriile de mai sus:
................................................................................................................................................. ……………...
......................................................................................................................................................................
l) Asigurarea utilităţilor urbane1)
[] apă
[] canalizare
[] gaze naturale [] telefonizare
Alte utilităţi:
[] ..........................

[] energie electrică
[] salubritate
[] ..........................

[] energie termică
[] transport urban
[] ..........................

m) Garaje şi parcaje1)
[] garaje
[] parcaje

nr. de locuri ...................
nr. de locuri ...................

Suprafaţa construită desfăşurată ............. m
2
Suprafaţa construită desfăşurată ............. m

2

n) Drumuri, alei, platforme: suprafaţă carosabil ............ m2; suprafaţă pietonală .............. m2
o) Spaţii verzi1)
[] arbori tăiaţi
[] arbori plantaţi

număr ............
număr ............

[] arbori menţinuţi
[] spaţii verzi

număr ……..........
2
suprafaţa ............ m

p) Modul de evacuare a deşeurilor .......................................................................................
. ..........................................................................................................................
r) Măsuri de securitate la incendiu şi protecţie civilă .................................................................
. ..........................................................................................................................
s) Măsuri de protecţie a mediului .......................................................................................
. ..........................................................................................................................
t) Alte caracteristici specifice ........................................................................................
. ..........................................................................................................................
Întocmit
4

Data………………….

) Anexa se întocmeşte de către proiectantul documentaţiei (persoană fizică sau juridică), se precizează datele de identificare, după caz:
- numele şi prenumele întocmitorului şi se aplică parafa - după caz;
- numele firmei, numele şi prenumele reprezentantului şi se aplică ştampila.
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PRECIZĂRI
privind completarea formularului
"Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare"
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) Pentru persoană fizică, se completează cu date privind domiciliul acesteia;
Pentru persoană juridică, se completează cu date privind sediul social al firmei.
3) Se completează cu date extrase din Cartea funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz.
4) Se înscrie: denumirea lucrării, capacitatea şi categoria lucrărilor, precum şi oricare alte
elemente principale care definesc toate lucrările prevăzute a fi autorizate.
5) Valoarea lucrărilor se declară de către solicitant şi se stabileşte, după caz, în funcţie de:
- suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor; ori
- valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, din devizul general al investiţiei.
6) Se completează cu denumirea, numărul proiectului, data elaborării, precum şi cu datele de
identificare ale şefului de proiect, proiectantului/proiectanţilor în conformitate cu prevederile art.
9 din Lege.
7) Se completează cu numele, prenumele verificatorului, precum şi cu numărul certificatului
de verificator, pentru fiecare cerinţă/domeniu de verificare.

NOTĂ:
- Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora este cea
evidenţiată la cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcap. 4.1. - Construcţii şi instalaţii, în conformitate cu
Structura devizului general, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, coroborată cu prevederile pct. 138 alin. (1) din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
- Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier va avea ca bază de calcul cap. 5 - Alte cheltuieli,
subcap. 5.1 - Organizare de şantier, pct. 5.1.1. - Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, în
conformitate cu Structura devizului general, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.
- Taxele pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare se stabilesc de către personalul de specialitate din
cadrul administraţiei publice emitente, pe baza reglementărilor legale în vigoare, şi se comunică solicitantului la
prezentarea acestuia în vederea depunerii cererii de autorizare.
Solicitantul are obligaţia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei documentele de plată a taxelor,
comunicate anterior de emitent.
- Dovada achitării taxelor se face prin prezentarea, în copie, a documentelor de plată - care se înregistrează şi
în formular la poziţia nr. 7.

AUTORIZAŢII

CERERE
pentru vizarea autorizaţiei de funcţionare
a punctului de lucru, pentru anul _____
Societatea comercială/ persoană fizică/ asociaţie familială/
întreprindere individuală sub denumirea _______________________,
înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. ____________________,
autorizată conform O.G. 99/2000, având sediul în localitatea
________________, Str. _______________, nr. ___, Bl. ____, Sc. __,
Ap. ____, tel. ___________, reprezentată prin __________________,
în calitate de ____________, domiciliat în localitatea ____________,
Str. ______________, nr. ___, Bl. ___, Sc. ___, Ap. ___, posesor al
B.I./C.I. seria ____, nr. _________, C.N.P. _____________________
Vă rog să aprobaţi vizarea AUTORIZAŢIEI DE
FUNCŢIONARE eliberată în conformitate cu Hotărârea Consiliului
Local al Oraşului Rovinari nr. 7 din data de 30.01.2009 a punctului de
lucru situat în Oraşul Rovinari Str. _____________, nr. __, Bl. ___,
Sc. ___, Ap. ___, pentru anul ______, cod CAEN _______________.
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari

AUTORIZAŢII

DECLARAŢIE
Societatea comercială/ persoană fizică/ asociaţie familială/
întreprindere individuală sub denumirea _______________________,
înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. ____________________,
autorizată conform O.G. 99/2000, având sediul în localitatea
________________, Str. _______________, nr. ___, Bl. ____, Sc. __,
Ap. ____, tel. ___________, reprezentată prin __________________,
în calitate de ____________, domiciliat în localitatea ____________,
Str. ______________, nr. ___, Bl. ___, Sc. ___, Ap. ___, posesor al
B.I./C.I. seria ____, nr. _________, C.N.P. ____________________,
Prin prezenta:
Declar pe propria răspundere că de la data eliberării
AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE, eliberată de Primăria
Oraşului Rovinari pentru punctul de lucru situat în Oraşul Rovinari
Str. _____________, nr. __, Bl. ___, Sc. ___, Ap. ___, pentru
activitatea ce o desfăşor şi până la data vizării acesteia pe anul ______
nu/da au intervenit modificări în datele înscrise în autorizaţia de
funcţionare faţă de momentul eliberării acesteia.
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura,
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari

AUTORIZAŢII

CERERE
pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare
Societatea comercială/ persoană fizică/ asociaţie familială/ sub
denumirea ______________________________, înmatriculată la
Registrul Comerţului cu nr. __________________________, sau
autorizată conform O.G. 99/2000, având sediul în localitatea
________________, Str. _______________, nr. ___, Bl. ____, Sc. __,
Ap. ____, tel. ___________, reprezentată prin __________________,
în calitate de ____________, domiciliat în localitatea ____________,
Str. ______________, nr. ___, Bl. ___, Sc. ___, Ap. ___, posesor al
B.I./C.I. seria ____, nr. _________, C.N.P. _____________________
Vă rog să aprobaţi eliberarea AUTORIZAŢIEI DE
FUNCŢIONARE în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al
Oraşului Rovinari nr. 7 din data de 30.01.2009, pentru punctul de
lucru situat în Oraşul Rovinari Str. _____________, nr. __, Bl. ___,
Sc. ___, Ap. ___, cod CAEN ________________________________,
Orarul de funcţionare ______________________________________.
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura (ştampila),
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari

AUTORIZAŢII

CERERE
pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare
Societatea comercială/ persoană fizică/ asociaţie familială/ sub
denumirea ______________________________, înmatriculată la
Registrul Comerţului cu nr. __________________________, sau
autorizată conform O.G. 99/2000, având sediul în localitatea
________________, Str. _______________, nr. ___, Bl. ____, Sc. __,
Ap. ____, tel. ___________, reprezentată prin __________________,
în calitate de ____________, domiciliat în localitatea ____________,
Str. ______________, nr. ___, Bl. ___, Sc. ___, Ap. ___, posesor al
B.I./C.I. seria ____, nr. _________, C.N.P. _____________________
Vă rog să aprobaţi eliberarea AUTORIZAŢIEI DE
FUNCŢIONARE în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al
Oraşului Rovinari nr. 7 din data de 30.01.2009, pentru activitatea
__________________ situată în Oraşul Rovinari Str. _____________,
nr. __, Bl. ___, Sc. ___, Ap. ___, cod CAEN ___________________,
Orarul de funcţionare ______________________________________.
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura (ştampila),
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari

AUTORIZAŢII

CERERE
pentru eliberarea autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de Alimentaţia Publică
Societatea comercială/ persoană fizică/ asociaţie familială/ sub
denumirea ______________________________, înmatriculată la
Registrul Comerţului cu nr. __________________________, sau
autorizată conform O.G. 99/2000, având sediul în localitatea
________________, Str. _______________, nr. ___, Bl. ____, Sc. __,
Ap. ____, tel. ___________, reprezentată prin __________________,
în calitate de ____________, domiciliat în localitatea ____________,
Str. ______________, nr. ___, Bl. ___, Sc. ___, Ap. ___, posesor al
B.I./C.I. seria ____, nr. _________, C.N.P. _____________________
Vă rog să aprobaţi eliberarea AUTORIZAŢIEI privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în conformitate cu
Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Rovinari nr. 7 din data de
30.01.2009, pentru punctele de lucru situate în Oraşul Rovinari:
1. Str. _________________, nr. ___, Bl. ____, Sc. ____, Ap. ____,
2. Str. _________________, nr. ___, Bl. ____, Sc. ____, Ap. ____,
3. Str. _________________, nr. ___, Bl. ____, Sc. ____, Ap. ____,
4. Str. _________________, nr. ___, Bl. ____, Sc. ____, Ap. ____,
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura (ştampila),
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari

AUTORIZAŢII

DECLARAŢIE
Subsemnatul ______________________, cu domiciliul/sediul în
Rovinari, Str. _______________, nr. ___, Bl. ____, Sc. __, Ap. ____,
Jud.
____________
în
calitate
de
administrator
al
S.C./P.F./A.F._________________________________, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. de înmatriculare ___________________,
cu sediul social în _____________________, Jud. _____________,
Str. ________________, nr. ___, Bl. ______, Sc. ___, Ap. ___, declar
pe propria răspundere că spaţiul situat în Oraşul Rovinari,
Str. __________________, nr. ___, Bl. ___, Sc. ___, Ap. ___, are
destinaţia conform _________________________________________
Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

Semnătura (ştampila),
_______________

Domnului Primar al Oraşului Rovinari

AUTORIZAŢII

DECLARAŢIE
Subsemnatul ______________________, cu domiciliul în
________________, Str. _______________, nr. ___, Bl. ____, Sc. __,
Ap. ___, Judeţ/Sector ___________, în calitate de*)_______________
la societatea comercială _____________________________________
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. de înmatriculare
_______________________, cu sediul social în Oraşul ___________,
Judeţul/Sectorul _____________ Str. _________________, nr. ___,
Bl. _____, Sc. ___, Ap. ___, declar pe propria răspundere că unitatea
de alimentaţie publică, situată în ______________________________
este de tipul _____________________________, având următoarele
caracteristici funcţionale:
1. Total suprafaţă (mp) ___________________________ din care:
- De servire __________________________________________;
- De pregătire/predare __________________________________;
- De depozitare ________________________________________;
- Anexe-utilităţi _______________________________________;
(birouri, grupuri sanitare, vestiare, etc.)

Date de contact: Tel./fax _________________; E-mail ____________________

Data,
_____________

*) Patron, director, administrator.

Semnătura (ştampila),
_______________

AUTORIZAŢII

DECLARAŢIE – TIP
pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzută de legislaţia
specifică în domeniul sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării
împotriva incendiilor precum şi reglementărilor specifice protecţiei consumatorului pentru
activitatea desfăşurată şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe mată

Subsemnatul ______________________, cetăţean _____________,
posesor al B.I./C.I. seria ____, nr. ________ eliberat de ___________________,
C.N.P. ___________________, permis de şedere nr. _____________________,
În calitate de:
- Persoană fizică;
- Reprezentant al asociaţiei familiale;
- Societăţii comerciale.
cu domiciliul/reşedinţa în Localitatea ______________, Str. _______________,
nr. ___, Bl. __, Sc. __, Ap. ___, Judeţ/Sector ______________________,
telefon ____________, fax ____________, e-mail _______________________,
declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de
legea penală, următoarele:
a) Îndeplinesc condiţiile de funcţionare din punct de vedere al prevenirii şi
stingerii incendiilor, la sediul social şi /sau sediul/sediile secundar/e pentru
activităţile declarate în cererea de înregistrare;
b) Îndeplinesc condiţiile legislative cerute de normele igienico-sanitare şi de
sănătate publică, pentru domeniul meu de activitate;
c) Cunosc şi îndeplinesc prevederile legislative privind securitatea şi
sănătatea în muncă;
d) Cunosc şi mi-am însuşit prevederile legislative sanitar-veterinare în
vigoare, privind condiţiile igienico-sanitare de funcţionare a unităţilor supuse
controlului sanitar-veterinar;
e) Cunosc şi respect prevederile legislaţiei de protecţie a mediului în
vigoare;
f) Cunosc şi respect reglementările specifice protecţiei consumatorului
pentru activitatea desfăşurate;
g) Cunosc şi respect normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe
piaţă.
Pe data începerii activităţii mă oblig să respect prevederile legate în vigoare.

Data,
_____________

Semnătura (ştampila),
_______________

