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ANEXA 3
La Regulamentul de organizare si functionare a comisiei pentru ACORD UNIC

Către, Primăria municipiului Alexandria

CERERE

privind solicitarea emiterii ACORDULUI UNIC

Subsemnatul/Subscrisa ............................................................................. , CNP/CUI I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu 

domiciliul/sediul în judeţul............................................, municipiul/oraşul/comuna ..........................., satul 

........................................, sectorul ....., cod poştal ........, str. ...................................... nr. ......, bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. 

....., telefon/fax ..................................., e-mail .................................................., în conformitate cu prevederile Legii nr. 

50/1991 art. 45 alin. (1^1), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, solicit Acordul Unic conform certificat de urbanism nr. .... din .... emis de către 

.................................................... pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul ...................................., 

municipiul/oraşul/comuna ................................, satul......., sectorul......, cod poştal ......., str. ......... nr. ......, bl. ......, sc. 

...., et. ......, ap. ......, Cartea funciară nr. ...........................................,  Fişa bunului imobil (dacă este cazul) 

....................................... sau nr. cadastral .........................., în vederea executării lucrărilor de 

......................................................

Anexez următoarele documente:

ß Dovada unui drept real asupra terenului, cu excepțiile prevăzute de lege - copie;

ß Certificat de urbanism - copie;

ß Dovada achitării taxelor în condițiile legii - copie;

ß Documentații cuprinzând cereri tip (fișă tehnică, după caz) specifică fiecărei specialități (emitent al 

avizelor/acordurilor), întocmită în vederea obținerii avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism.

Data, Semnătura,

(1 ) In vederea eliberarii Acordului Unic, prin completarea Cererii tip, va dati acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal 
vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
circulație a acestor date (Legea nr. 677/2001) si ale Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul UE). Datele cu caracter 
personal prelucrate sunt urmatoarele:  datele de identificare: nume, prenume, date de contact: adresa, oras, judet, sector, numar de telefon (fix/mobil), e-mail
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