Către Primarul mun.Orhei
Dl Pavel VEREJANU
CERERE
DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE
Subsemnatul/Subsemnata ______________________, IDNP/IDNO _________________
cu domiciliul/sediul în raionul/municipiul____________, oraşul_____________, sectorul
______________, strada _________________________

nr _______

ap ________

telefon de contact _________________, adresa de e-mail ________________________
în conformitate cu prevederile Legii nr. 163 /2010 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţie, solicit eliberarea autorizației de construire pentru imobilul/terenul cu nr. cadastral
______________________, situat în mun. Orhei, sectorul __________________, strada
____________________, nr ________, ap ______.
Autorizația de construire este necesară pentru ________________________________
________________________________________________________________________,
Suprafaţa terenului pentru care se solicită certificatul de urbanism pentru proiectare este de
_______________ m2
Dimensiunile obiectului nominalizat ________________________________________________
Regimul de înălţime _______________________________ , înălțimea maximă ___________ m.
La cerere se anexează:
 Acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate
nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcţie şi în perioada exploatării obiectului
construit;
 Certificatul de urbanism pentru proiectare sau certificatul constatator, în cazul aplicării principiului
aprobării tacite;
 Extrasul din documentaţia de proiect, cuprinzând memoriul explicativ, planul general (plan de
situaţie, plan trasare), faţadele, soluţiile cromatice, proiectul de organizare a executării lucrărilor
de construcţie. Pentru autorizarea lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară, fațadele și soluțiile
cromatice nu se prezintă în extrasul documentației de proiect;
 Raportul unic de verificare a documentaţiei de proiect pentru construcție, elaborate conform
regulamentului aprobat de Guvern;
 Buletinul de identitate (în cazul persoanei fizice) sau certificatul de înregistrare (în cazul persoanei
juridice);
 Contractul privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant (beneficiar) şi proiectant;
 Extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice de pe lângă
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării privind avizarea pozitivă a proiectului de execuţie, în
cazul proiectării intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură sau în zonele construite
înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
 Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3) din
Legea nr. 218 / 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic;
 Acordul de mediu, dacă este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului și dacă, din
caracteristicile imobilului planificat, este evident că în acesta se vor desfășura activități prevăzute
de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 Privind protecţia datelor cu
caracter personal, îmi exprim consimţământul/acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal de către Primăria municipiului Orhei, în scopul examinării cererii.
Data _________________

Semnătura /_________________/

