
ANEXA 4

la Regulamentul privind procedura de emitere a ” CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII/ EXTINDERII 
CONSTRUCTIEI  si emitere a CERTIFICATULUI CONSTATATOR”

Către 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

CERERE
PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI CONSTATATOR

Subsemnatul (a)

cu domiciliul/sediul în judeţul municipiul / oraşul / comuna .

satul sectorul

cod poştal strada nr. bl.     sc. et. ap.

telefon/fax , CNP (³ ) .    e-mail

,reprezentant al                                                                                      .

solicit eliberarea in conformitate cu prevederile legale a CERTIFICATULUI CONSTATATOR, pentru constructia/

constructiile situata/ situate în judeţul Teleorman, municipiul Alexandria, cod poştal ….., 

str……………………………nr. , pe terenul inscris in cartea funciara(²) nr……………..nr. topo/ cad……..……..…., 

cu destinatia ……………………………., fiind realizata din (¹ ) ……………………..

Motivul solicitarii Certificatului Constatator (¹¹)- descriere succinta:………………………………………................ 

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

Anexez la prezenta cerere , în copie, următoarele documente: ……………………………

…………………………….

Data , Semnătura 5)

, 

L.S.

(¹ ) Se vor mentiona materialele din care este realizata constructia
(¹¹) Justificarea cauzelor care au determinat desfiintarea constructiei/ constructiilor
(² ) Extrasul de carte funciara original si de data recenta
(³ ) In vederea eliberarii Certificatului de atestare a edificarii/ extinderii/ radierii constructiei, 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



ANEXA 4
la Regulamentul privind procedura de emitere a ” CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII/ EXTINDERII 
CONSTRUCTIEI  si emitere a CERTIFICATULUI CONSTATATOR”

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
In vederea emiterii CERTIFICATULUI CONSTATATOR

Subsemnatul…………………………………………………………..domiciliat în oraș/comună/sat………………, 

str……………………………………,nr………..,bl…………..,sc……………,et……….,ap………., proprietar al imobilului 

situat în municipiul Alexandria, județ Teleorman, conform actului de proprietate …………………. 

nr……/…………..,posesor al BI/CI seria………………….,nr……………………,CNP (³ ) ………………………

Declar pe propria răspundere , cunoscând dispozițiile din Codului penal, că pe terenul situat în municipiul 

Alexandria, str………………………………………,nr……….., județ Teleorman, identificat prin cartea funciara(² )……….. 

nr………..nr. topo/ cad………… , există o construcție (¹ ) ……………………………, edificata în anul ………………………și 

aceasta nu face obiectul unui litigiu.

De asemenea, declar pe proprie raspundere ca imobilul nu mai exista fizic, din urmatoarele cauze……………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Dau prezenta declarație pentru eliberarea CERTIFICATULUI CONSTATATOR, în vederea scoaterii imobilului din 

evidentele fiscale ale Directiei de Impozite si Taxe Locale, respectiv radierii constructiei din Cartea Funciara.

Data Semnatura,

…………………………………… ……………………………………..

(¹ ) Se va mentiona destinatia constructiei
(² ) Extrasul de carte funciara original si de data recenta
(³ ) In vederea eliberarii Certificatului Constatator, prin completarea Declaratiei pe proprie raspundere , 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



ANEXA 5
la Regulamentul privind procedura de emiterea a ” CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII/ EXTINDERII 
CONSTRUCTIEI  si emitere a CERTIFICATULUI CONSTATATOR”

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
In vederea emiterii CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII / EXTINDERII CONSTRUCTIEI

Subsemnatul…………………………………………………………..domiciliat în oraș/comună/sat………………, 

str……………………………………,nr………..,bl…………..,sc……………,et……….,ap………., proprietar al imobilului 

situat în municipiul Alexandria, județ Teleorman, conform actului de proprietate …………………. 

nr……/…………..,posesor al BI/CI seria………………….,nr……………………,CNP (³ ) ……………………………….

Declar pe propria răspundere , cunoscând dispozițiile din Codului penal, că pe terenul situat în municipiul 

Alexandria, str………………………………………,nr….., județ Teleorman, identificat prin cartea funciara(² )……….. 

nr………..nr. topo/ cad………… , există o construcție (¹ ) ……………………………, edificata în anul ………………………și 

aceasta nu face obiectul unui litigiu.

De asemenea, declar pe proprie raspundere ca imobilul care face obiectul prezentei solicitari a fost edificat/ 

desfiintat, cu respectarea in totalitate a prevederilor din autorizatia de construire/ desfiintare si construcţia nu a suferit 

modificări de la data întocmirii procesului verbal încheiat la terminarea lucrărilor.

Dau prezenta declarație pentru eliberarea CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII / 

EXTINDERII CONSTRUCTIEI, în vederea înscrierii construcției în Cartea Funciară, respectiv radierii constructiei din 

Cartea Funciara si scoaterii imobilului din evidentele fiscale ale Directiei de Impozite si Taxe Locale.

Data Semnatura,
…………………………………… ……………………………………..

(¹ ) Se va mentiona destinatia constructiei
(² ) Extrasul de carte funciara original si de data recenta
(³ ) In vederea eliberarii Certificatului de atestare a edificarii/ extinderii/ radierii constructiei, 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



ANEXA 2

la Regulamentul privind procedura de emitere a ” CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII/ EXTINDERII
CONSTRUCTIEI  si emitere a CERTIFICATULUI CONSTATATOR”

Către 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

CERERE
PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE

A EDIFICĂRII / EXTINDERII CONSTRUCŢIEI

Subsemnatul (a)

cu domiciliul/sediul în judeţul municipiul / oraşul / comuna .
satul sectorul cod poştal strada .
nr. bl.     sc. et. ap. telefon/fax CNP                                 (³ ), e-
mai , reprezentant al  solicit eliberarea 
in conformitate cu prevederile legale a CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII/EXTINDERII 
CONSTRUCTIEI, pentru constructia/ constructiile situate în judeţul Teleorman, municipiul Alexandria, cod poştal
, str. nr. , bl. , sc. , et. , ap……….,constand
din(¹)……………………………………………………………………………… …………………..……………………..…           
………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Constructia/ Desfiintarea s- a executat in anul ………………….cu (fara) autorizatia de construire/ desfiintare 
nr.…………din ………………………..pe terenul inscris in cartea funciara(² )……….. nr………..nr. topo/ cad………….si 
este terminata in totalitate/ neterminata.

Autorizatia a fost respectata/ nerespectata.

Anexez la prezenta cerere , în copie, următoarele:

Data , Semnătura 5)
, 

L.S.

(¹ ) Se vor prezenta încăperile pe fiecare nivel din care se compune construcţia. 
(² ) Extrasul de carte funciara original si de data recenta
(³) In vederea eliberarii Certificatului de atestare a edificarii/ extinderii/ radierii constructiei, 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


