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1. LISTA RESPONSABILILOR 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii de sistem: 

 Elemente privind 
responsabilii/ 
operatiunea 

 

Numele si 
prenumele 

Functia 
 

Data 
 

Semnatura 
 

 1 2 3 4 5 

1.1 Aprobat Victor DRAGUSIN Primar    

1.2 Avizat Alexandru Razvan CECIU Secretar   

1.3 Verificat Anne Marie GACICHEVICI Arhitect Sef   

1.4 Elaborat George MEILA Consilier - Urbanism  12.04.2019  

        
  2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR PROCEDURII 

 Ediţia/revizia în cadrul ediţiei Componenta revizuită Modalitatea reviziei Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 x x  

2.2     

2.3.     

 
 3. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 
Nr. 
Crt 

 
Scopul difuzarii 

 

Exem-
plar nr. 

Compartiment 
 

Functia Nume si prenume Data primirii Semnatura 

 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 Aplicare/ Informare   Primar Victor DRAGUSIN   

3.2. Aplicare/ Informare   Viceprimar Augustin IOAN   

ANEXA 1- la Regulament 
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3.3. Aplicare/ Informare   Secretar Alexandru Razvan CECIU   

3.4. Aplicare/ Informare  D.I.T.L Director executiv Claudia URECHE   

3.5. Aplicare/ Informare  ARHITECT SEF Arhitect Sef Anne Marie GACICHEVICI   

3.6. Aplicare/ Informare  DIRECTIA JURIDIC Director executiv Postumia CHESNOIU   

3.7. Aplicare/ Informare 
 

DIRECTIA POLITIA 
LOCALA 

Director executiv Iulian ULMEANU   

3.6. Aplicare  COMP.  URBANISM Consilier  Claudia POPA   

3.7. Aplicare  COMP. URBANISM Consilier Daniela EPURE   

3.8. Aplicare/ Evidenta / Arhivare Original COMP.  URBANISM Consilier  George MEILA   

 
 
4. FORMULAR DE ANALIZA PROCEDURA 

Structura 
organizatorica 

Conducator structura- 
nume si prenume 

Inlocuitor de 
drept sau 
delegat 

Distribuire Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Data Semnatura Da Semnatura Data Observatie Semnatura Data 

Arhitect Sef Anne Marie 
GACICHEVICI 

         

Compartiment 
Urbanism 

Claudia POPA Daniela EPURE 
        

Compartiment 
Urbanism 

Daniela EPURE Claudia POPA 
        

Compartiment 
Urbanism 

George MEILA Claudia POPA 
        

 
1.   SCOP 
1. 1.  Stabilește modul de realizare a activităţii, compartimentele și persoanele implicate: 
          Scopul prezentei proceduri este de a elabora o metodologie unitară pentru desfăşurarea activităţii de eliberare a Certificatu lui de atestare a edificarii/ extinderii 
constructiei in vederea intabularii/ radierii din Cartea Funciara, respectiv emiterea Certificatului Constatator pentru constructiile care nu mai exista fizic din motivele 
enumerate in prezenta procedura, in vederea radierii de la plata impozitului si scoaterea acestora din evidentele Directiei Impozite si Taxe, respectiv radierea din Cartea 
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Funciara, respectiv pentru: primirea şi înregistrarea cererilor de eliberare a Certificatului de atestare a edificarii/ extinderii constructiei , a Certificatului Constatator 
pentru constructiile care nu mai exista fizic din motivele enumerate in prezenta procedura şi a documentelor necesare în acest sens, conform legislaţiei în vigoare; 
verificarea documentaţiei depuse; întocmirea Certificatului de atestare a edificarii/ extinderii constructiei si a Certificatului Constatator; înregistrarea acestora în 
Registrul de evidenţă; transmiterea certificatelor emise solicitanţilor şi arhivarea documentelor.  

De asemenea, prin prezenta procedură se urmăreşte stabilirea unui mod unitar de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor aferente fişei postului pentru toţi angajaţii 
instituţiei implicaţi direct sau indirect în activitatea de primire a cererilor de eliberare a Certificatului de atestare a edificarii/ extinderii constructiei si a Certificatului 
Constatator, respectiv întocmirea şi transmiterea certificatelor eliberate, precum şi în arhivarea documentelor.  

Nu în ultimul rând, prezenta procedură are ca scop scurtarea perioadei de acomodare la noul loc de muncă pentru noii angajaţi, furnizând informaţii concrete şi 
detaliate cu privire la modul de îndeplinire a sarcinilor aferente fişei postului pentru noul ocupant al acestuia, asigurându- se continuitatea activităţii.    
1. 2.  Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii ; 
1. 3.  Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului ; 
1. 4.  Sprijină auditul și / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare și/sau control,iar pe manager,în luarea deciziei ; 
1. 5.  Alte scopuri specifice procedurii formalizate; 
1. 6.  Destinația Certificatului de Atestare a Edificării/ Extinderii construcției este numai pentru înscrierea construcțiilor EDIFICATE ULTERIOR DATEI DE 01.08.2001 
în sistemul de cadastru și publicitate imobiliară (Cartea Funciară) 
 
2.    DOMENIUL DE APLICARE 
2. 1.  Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională: 

 Prevederile acestei proceduri se aplică pentru eliberarea Certificatului de atestare a edificarii/ extinderii constructiei, in vederea intabularii dreptului de 
propietate asupra constructiilor in Cartea Funciara si prin care se confirma ca edificarea constructiilor s- a efectuat conform autorizatiei de construire, in baza unui 
proces- verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau dupa caz , care sa confirme situatia juridica actuala a constructiilor si respectarea dispozitiilor in materie si a unei 
documentatii cadastrale. 

Prevederile acestei proceduri se aplică pentru eliberarea Certificatului Constatator pentru constructiile care nu mai exista fizic din motivele enumerate in 
prezenta procedura, la cererea solicitantului, prin completarea unei cereri tip, depusa prin registratura atunci cand o constructie se afla in urmatoarele situatii: 

 pentru constructii  cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de  expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine si pergole, anexe 
gospodaresti, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan, înscrise/notate în cartea funciară sau reprezentate în Anexa 1 la 
Cartea Funciară - Plan de amplasament și delimitare al imobilului ; 
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 pentru situatii in care peretii si/ sau acoperisul constructiei s-au prabusit, deci aceasta nu mai are elementele structurale de baza ale unei constructii conform 
Codului Fiscal (Legea 227/2015, art.461,lit.c), caz in care constructia va fi radiata de la plata impozitului ( Directiei Impozite si Taxe Locale) iar pentru radierea 
din cartea funciara se va solicita Certificat de Urbanism si Autorizatie de Desfiintare. 

 pentru imobilele care au suferit avarii de pe urma unor calamitati naturale, dezastre sau sinistru  deosebit de grav;  
 
2. 2 . Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfășurate de entitatea publică: 

Activitatea este relevantă ca importanţă, fiind procedurată distinct în cadrul instituţiei. 
2. 3 . Listarea principalelor activităţi de care depinde și / sau care depind de activitatea procedurată: 

De activitatea procedurată nu depind celelalte activităţi din cadrul instituţiei. 
2. 4.  Listarea compartimentelor furnizoare de date și / sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate: 

2. 4. 1  Compartimente furnizoare de date: 
Toate structurile 

2. 4. 2  Compartimente furnizoare de rezultate: 
Toate structurile  

2. 4. 3 Compartimente implicate în procesul activităţii :  
Urbanism, Taxe si impozite, Juridic, Politia locala- Disciplina in constructii. 

 
3.  DOCUMENTE DE REFERINŢA APLICABILE 
3.1.  Reglementari internationale: 
 Nu este cazul  
 
3.2.   Legislaţie primară  

 Noul cod civil- Legea 287/2009, republicat, actualizat la zi si consolidate prin :  

o Legea 138/2014- pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea 

unor acte normative conexe; 

o Legea 60/ 2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, 

Monitorul Oficial 255/2012; 

 Legea 150/2015 pentru modificarea si completarea Legii 7/1996 republicata si actualizata, privind legea cadastrului si publicitatii imobiliare; 
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 Ordinul O.C.P.I. nr. 700/2014, modificat prin Ordinul nr. 1340/2015, privind modificarea si completarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in 

evidentele de cadastru si carte funciara; 

 Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinţelor publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 431 din 01.08.2001  

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13.10.2004 

 Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 797 din 23.11.2009 

3.3.  Legislaţie secundară 

(1) Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; 

(2) Regulamentul de Organizare și Funcționare al PMA;  

(3) Regulamentul de Ordine Interioară al PMA 

(4) Codul Fiscal (Legea 227/2015, art.461,lit.c). 

 
4.  DEFINITII SI ABREVIERI 
4.1. Definitii 

Nr. crt. Termenul Definiţia și/sau , dacă este cazul, act ul care definește termenul 

1.   Procedura Prezentarea formalizată, în scris , a tuturor pașilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea 
realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual. 
Procedura trebuie înţeleasă ca un set de instrucţiuni scrise care fundamentează o acţiune sau activitate 
repetitivă din instituţia publică. 

2.  Procedura de 
sistem 

Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul tuturor directiilor/servicilor/compartimentelor din cadrul 
instituţiei,numite şi "proceduri generale". 
Nu se consideră de sistem acele proceduri care presupun doar o implicare limitată a direcţiilor de specialitate. 
 

3.  Procedura 
operaţională 

Prezentarea formalizată, în scris , a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea 
realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual. Mai sunt cunoscute şi sub 
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denumirile de „ proceduri specifice”, „ proceduri de proces ”, „ procedur for maliz ate” etc . 
Metodele de lucu şi procedurile formalizate sunt specifice fiecărei instituţii şi constituie obiectul sistemului de control managerial 
intern,  respectiv al standardului intitulat „ Proceduri” . 
Pentru ca procedurile să  eprezinte instrumente eficiente, trebuie să îndeplinească un număr de condiţii 
esenţiale: 
Să fie: 
- scrise şi formalizate pentru fiecare activitate principală în parte, 
- simple şi specifice, 
- actualizate în mod permanent, 
- aduse la cunoştinţa salariaţilor , precum şi terţilor daca este cazul , 
- bine înţelese şi bine aplicate, 
- să nu fie redundante. 

4.  Document Dispoziţii, prevederi etc . scrise pe suport de hârtie sau magnetic ( diskete,CD-ui etc .), care reglementează modul de efectuare a 
unor activităţi şi/sau precizează cerinţe pentru acestea. Documentele pot fi de 
provenienţă internă: ROF,fişele posturilor, Regulamente interne privind desfasurarea activitatii dar şi externă: standarde, legi, 
prescripţii, instrucţiuni şi orice alte documente cu caracter normativ , tehnice sau 
legislaţie 

5.  Aprobare Confirmarea scrisă, semnătura şi datarea acesteia, a autorităţii desemnate de a fi de acord cu aplicarea respectivului document în 
oganizaţie. 

6.  Verificare Confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective de către autoritatea desemnată ( verificator ) , a faptului că sunt satisfăcute 
cerinţele specificate, inclusiv cerinţele SCIM. 

7.  Ediţie a unei 
proceduri 

Forma iniţială sau actualizată, după caz , a unei proceduri, aprobată și difuzată 
 

8.  Revizia în cadrul 
unei ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz , a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a 
procedurii, acţiuni care au fost aprobate și difuzate 

9.  Sistem Ansamblu de elemente corelate sau îninteracţiune 

10.  Interes public Acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţii a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, 
recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatelor internaţionale la care România este parte. 
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4.2. Abrevieri  

Nr. crt. Abrevierea Termen abreviat 

18.  PO Procedura operationala 

19.  E Elaborare 

20.  V Verificare 

21.  A Aprobare 

22.  Ap Aplicare, implementare 

23.  Ah Arhivare 

11.  Interes personal Orice avantaj material sau de alta natura, urmarit sau obtinut, in mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru altii, prin folosirea 
reputatiei, influentei, facilitatilor, relatiilor, informatiilor la care au acces , ca urmare a exercitarii functiei publice 

12.  Conflict de interese Acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct sau indirect, al funcţionarului public contravine interesului public, astfel 
încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziiloror iîndeplinirea la timp şi cu obiectivele a 
îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei publice deţinute. 

13.  Informaţie de 
interes public 

Orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de 
suportul ei. 

14.  Informaţie cu privire 
la date personale 

Orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă. 

15.  Certificat de 
atestare a edificarii/ 
extinderii/ radierii  
constructiei  

Certificatul eliberat de administratia publica locala competenta, in vederea intabularii dreptului de propietate asupra constructiilor in 
Cartea Funciara si prin care se confirma ca edificarea constructiilor s- a efectuat conform autorizatiei de construire, si ca exista  
proces- verbal de receptie la terminarea lucrarilor, precum si a celorlalte dispozitii legale in materie si a unei documentatii cadastrale 

16.  Certificat 
Constatator  

Certificatul eliberat de administratia publica locala competent  in vederea radierii de la plata impozitului (Directiei Impozite si Taxe), 
pentru constructiile care nu mai exista fizic din motive necunoscute, precizate in prezenta procedura ( certificatul constatator nu tine 
loc de documentatie in vederea obtinerii  autorizatie de desfiintare) 

17.  Gestionarea 
documentelor 

Procesul de administrare a documentelor unei entităţi publice, pentru a s ervi intereselor acesteia, pe parcursul întregii lor durate de v 
iaţă, de la început, prin procesul de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, partajare, identificare, arhivare şi până la dis 
trugerea lor; 
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24.  F Formular 

25.  ANFP Agentia Nationala a Functionarilor  Publici 

26.  HG  Hotarare de Guvern 

27.  DITL Direcţia Impozite si Taxe Locale 

28.  DCJ Directia Juridic-Comercial 

29.  D.P. Directia Patrimoniu 

30.  SCIM CAP Compartiment Audit Public 

      23. C.C.R. Compartiment Cancelarie, Registratura 

      24 C.R.P.S. Compartiment Relatii Publice, Secretariat 

 
5.  DESCRIEREA PROCEDURII 
5.1.  Generalități și principii  

5.1.1. Certificatului de atestare a edificarii/ extinderii constructiei este actul care se emite de către administratia publica locala competenta, la cererea 
persoanelor fizice sau juridice, în vederea intabularii dreptului de propietate asupra constructiilor in Cartea Funciara, respectiv pentru radierea acestora din Cartea 
Funciara si prin care se confirma ca edificarea constructiilor s- a efectuat conform autorizatiei de construire, si ca exista  proces- verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor, precum si a celorlalte dispozitii legale in materie si a unei documentatii cadastrale. 

5.1.1.1. Certificatul de Atestare a Edificării/ Extinderii Construcţiilor cu sau fără autorizaţie de construire, cu sau fără proces verbal de recepţie se vor 
elibera în următoarele condiţii: 

5.1.1.1.a. Pentru construcţii fără autorizaţie de construire, documentul se va elibera numai pentru construcțiile edificate anterior datei de 
01.08.2001 ; 

5.1.1.1.b. Pentru construcţiile edificate ulterior datei de 01.08.2001 se vor aplica prevederile Legii 50/1991 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare coroborate cu legea nr. 7/1996 ; 
5.1.1.2. Solicitantul găseşte la registratura Primăriei municipiului Alexandria formularul pentru cerere, prin care solicită eliberarea unui Certificat de Atestare a 

Edificării/ Extinderii construcţiilor; Cererea tip va fi completata cu elementele de identificare ale beneficiarului, cu precizarea scopului solicitarii actului; 
5.1.1.3. După completarea cererii şi ataşarea tuturor actelor solicitate se depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria, de unde va primi un 

număr de înregistrare; 
5.1.1.4. Cererea şi documentele anexate de solicitant vor ajunge la Compartimentul Urbanism, unde se va verifica documentaţia anexată iar solicitantul va fi 

contactat în vederea verificării în teren a celor solicitate; 
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5.1.1.5. Verificarea in teren se va efectua de catre o comisie formata dintr- un reprezentant al Compartimentului Urbanism- cu responsabilitati privind receptia la 
terminarea lucrarilor prin fisa postului, un reprezentant al Directiei Politia Locala- Disciplina in Constructii, care sa verifice respectarea prevederilor autorizatiilor de 
construire/ desfiintare, a legalitatii executarii lucrarilor de construire/ desfiintare si un reprezentant al Directiei Juridic, care sa valideze din punct de vedere juridic 
constatarea in teren. 

5.1.1. 6. După verificarea în teren, Comisia de Constatare va intocmi un proces verbal la care va fi atasata si o documentatie fotografica a situatiei existente in 
teren. In procesul verbal vor fi inscrise mentiuni cu privire la indeplinirea conditiilor specificate in prezenta procedura si se va propune eliberarea Certificatului de 
Atestare a Edificării/ Extinderii Construcţiilor, solicitat. 

5.1.1.7. In baza documentatiei depusa de solicitant, a declaratiei acestuia pe proprie raspundere si a referatului de specialitate intocmit de catre Responsabilul 
de activitate din cadrul Compartimentului Urbanism, in baza procesului verbal intocmit de Comisia de Constatare, Responsabilul de activitate din cadrul Compartimentul 
Urbanism va întocmi Certificatul de Atestare a Edificării/ Extinderii Construcţiilor. 

5.1.1.8. Dacă în urma verificărilor în teren se constată că nu se îndeplinesc condiţiile pentru a putea fi emis acest certificat, Responsabilul de activitate din 
cadrul Compartimentul Urbanism are obligaţia de a comunica în scris solicitantului acest lucru, cu precizarea motivului pentru care nu se poate elibera certificatul. 

5.1.1.9. Referatul de specialitate realizat in baza procesului verbal, este intocmit de catre Responsabilul de activitate din cadrul Compartimentul Urbanism şi 
aprobat  de secretarul municipiului Alexandria; 

5.1.1.10. Referatul de specialitate este înregistrat de către Responsabilul de activitate din cadrul Compartimentul Urbanism într- un registru special de evidenţă 
a emiterii Certificatelor de Atestare a Edificării/ Extinderii Construcţiilor din cadrul serviciului; 

5.1.1.11. Redactarea Certificatului de Atestare a Edificării/ Extinderii Construcţiilor intră în sarcina Compartimentului Urbanism si se realizeaza de catre 
Responsabilul de activitate din cadrul Compartimentul Urbanism în două exemplare (un exemplar către solicitant şi un exemplar spre arhivare). 

5.1.1.12. Conţinutul cadru al Certificatului de Atestare a Edificării/ Extinderii Construcţiilor este prevăzut prin Anexa nr. 2, a prezentei proceduri; 
5.1.1.13. Cel de-al doilea exemplar semnat al certificatului de atestare a edificării/ extinderii construcției se arhivează; 
5.1.1.14. Eliberarea Certificatului de Atestare a Edificării/Extinderii Construcţiilor se face de către Compartimentul Urbanism din cadrul Primăriei. 

5.1.1.14.a. Având în vedere prevederile art. 474, alin.5 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, prin care se precizează faptul că „(5) taxa pentru 
eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţii.” 
5.1.1.14.b. Având în vedere prevederile art. 474, alin.5 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, prin care se precizează faptul că „ taxa pentru 
eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.” 

5.1.1.15. Termenul de rezolvare a solicitării de emitere a Certificatului de Atestare a Edificării/ Extinderii Construcţiilor este de 30 zile de la data 
înregistrării cererii; 
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5.1.1.16. Responsabilul de activitate, pastreaza evidenta si gestioneaza documentatiile depuse de solicitanti pentru o perioada de 2 ani de la constituire, 
urmand ca acestea, dupa solutionare,  sa fie grupate in dosare, potrivit nomenclatorului si predate Compartimentului Arhiva, pe baza de proces verbal de predare- 
primire. 

5.1.2. Certificatul Constatator, este eliberat de administratia publica locala competenta, la cererea persoanelor fizice sau juridice, in vederea radierii 
constructiilor care nu mai exista fizic, din evidentele fiscale ale Directiei Impozite si Taxe Locale, respectiv pentru radierea acestora din Cartea Funciara, fara 
necesitatea elaborarii unei autorizatii de desfiintare. 

5.1.2.1. Solicitantul găseşte la registratura Primăriei municipiului Alexandria formularul pentru cerere, prin care solicită eliberarea unui Certificat Constatator; 
Cererea tip va fi completata cu elementele de identificare ale beneficiarului, cu precizarea scopului solicitarii actului; 

5.1.2.2. După completarea cererii şi ataşarea tuturor actelor solicitate se depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria, de unde va primi un număr 
de înregistrare; 

5.1.2.3. Cererea şi documentele anexate de solicitant vor ajunge la Compartimentul Urbanism, unde se va verifica documentaţia anexată iar solicitantul va fi 
contactat în vederea verificării în teren a celor solicitate; 

5.1.2.4. Verificarea in teren se va efectua de catre o comisie formata dintr- un reprezentant al Compartimentului Urbanism- cu responsabilitati privind receptia la 
terminarea lucrarilor prin fisa postului, un reprezentant al Directiei Politia Locala- Disciplina in Constructii, care sa verifice  respectarea prevederilor autorizatiilor de 
construire/ desfiintare, a legalitatii executarii lucrarilor de construire/ desfiintare si un reprezentant al Directiei Juridic, care sa valideze din punct de vedere juridic 
constatarea in teren. 

5.1.2. 5. După verificarea în teren, Comisia de Constatare va intocmi un proces verbal la care va fi atasata si o documentatie fotografica a situatiei existente in 
teren. In procesul verbal vor fi inscrise mentiuni cu privire la indeplinirea conditiilor specificate in prezenta procedura si se va propune eliberarea Certificatului 
Constatator, solicitat. 

5.1.2.6. In baza documentatiei depusa de solicitant, a declaratiei acestuia pe proprie raspundere si a referatului de specialitate intocmit de catre Responsabilul 
de activitate din cadrul Compartimentului Urbanism, in baza procesului verbal intocmit de Comisia de Constatare, Responsabilul de activitate din cadrul Compartimentul 
Urbanism va întocmi Certificatul Constatator. 

5.1.2.7. Dacă în urma verificărilor în teren se constată că nu se îndeplinesc condiţiile pentru a putea fi emis acest certificat, Responsabilul de activitate din 
cadrul Compartimentul Urbanism are obligaţia de a comunica în scris solicitantului acest lucru, cu precizarea motivului pentru care nu se poate elibera certificatul. 

5.1.2.8. Referatul de specialitate realizat in baza procesului verbal, este intocmit de catre Responsabilul de activitate din cadrul Compartimentul Urbanism şi 
aprobat  de secretarul municipiului Alexandria; 

5.1.2.9. Referatul de specialitate este înregistrat de către Responsabilul de activitate din cadrul Compartimentul Urbanism într-un registru special de evidenţă a 
emiterii Certificatelor Constatatoare din cadrul serviciului; 
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5.1.2.10. Redactarea Certificatului Constatator intră în sarcina Compartimentului Urbanism si se realizeaza de catre Responsabilul de activitate din cadrul 
Compartimentul Urbanism în două exemplare (un exemplar către solicitant şi un exemplar spre arhivare). 

5.1.2.11. Conţinutul cadru al Certificatului Constatator este prevăzut prin ANEXA 6, a prezentei proceduri; 
5.1.2.12. Cel de-al doilea exemplar semnat al Certificatului Constatator se arhivează; 
5.1.2.13. Eliberarea Certificatului Constatator se face de către Compartimentul Urbanism din cadrul Primăriei. 

5.1.2.13.a. Având în vedere prevederile art. 474, alin.5 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, prin care se precizează faptul că „(5) taxa pentru 
eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţii.” 
5.1.2.13.b. Având în vedere prevederile art. 474, alin.5 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, prin care se precizează faptul că „ taxa pentru 
eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.” 

5.1.2.14. Termenul de rezolvare a solicitării de emitere a Certificatului Constatator este de 30 zile de la data înregistrării cererii; 
5.1.2.15. Responsabilul de activitate, pastreaza evidenta si gestioneaza documentatiile depuse de solicitanti pentru o perioada de 2 ani de la constituire, 

urmand ca acestea, dupa solutionare,  sa fie grupate in dosare, potrivit nomenclatorului si predate Compartimentului Arhiva, pe baza de proces verbal de predare- 
primire. 

 
6.  DOCUMENTE UTILIZATE: 
6.1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII/ EXTINDERII CONSTRUCŢIEI REALIZATĂ ANTERIOR 
DATEI DE 01.08.2001, edificate in baza unei autorizatii de construire : 
6.1.1. Cerere- completata si semnata de titularul autorizației de construire sau de persoana interesată, personal sau prin mandatar general sau special care își 
dovedește calitatea prin procură autentică sau imputernicire a reprezentantului persoanei fizice/juridice precum și de executorul judecatoresc; 
6.1.2.  Copie act de identitate propietar, mandatar și copie certificat de inregistrare firma emis de O.R.C. (după caz) si declaraţia notarială din care rezultă data la care a 
fost edificată/ extinsă construcţia şi faptul că aceasta nu face obiectul nici unui litigiu şi/ sau dovada de la Registrul Agricol din care să rezulte anul edificării construcţiei; 
6.1.3. Extras de Carte Funciară pentru Informare, in original în termen de valabilitate de 30 zile de la data emiterii de biroul de carte funciară, dupa caz ; 
6.1.4. Plan de amplasament și delimitare în sistem Geodezic național - Stereografic 1970 în format analogic și digital (fișier *.dxf, dwg) executat de o persoană 
autorizată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; 
6.1.5. Certificat fiscal – Serviciul Constatare Impuneri Persoane Fizice si Juridice, din care rezultă că figurează impus cu construcţia în cauză si in care sa ateste ca nu 
sunt datorii la bugetul local; 
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6.3. Cererea tip pentru eliberarea Certificatului de Atestare a Edificării/ Extinderii Construcţiei, va conține: numele, prenumele și adresa unde este situat imobilul( 
conform ANEXEI 1 la prezentul Regulament) 
6.4. Conținutul tip al Certificatului de Atestare a Edificării/ Extinderii Construcţiei, prevăzut prin Ordinul nr. 700/2014 și modificat cu Ordinul nr.1340/2015, va avea 
conținutul prevăzut în ANEXA 2 la prezentul Regulament, așa cum este prevăzut în Ordin. 
 
6.5. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII/ EXTINDERII CONSTRUCŢIEI REALIZATĂ ULTERIOR 
DATEI DE 01.08.2001: 
6.5.1. Cerere- completata si semnata de titularul autorizației de construire sau de persoana interesată, personal sau prin mandatar general sau special care își 
dovedește calitatea prin procură autentică sau imputernicire a reprezentantului persoanei fizice/juridice precum și de executorul judecatoresc. 
6.5.2. Copie act de identitate propietar, mandatar și copie certificat de inregistrare firma emis de O.R.C. (după caz) si act care atesta dreptul de propietate ; 
6.5.3. Autorizaţia de construire -  copie; 
6.5.4. Proces Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor pentru lucrari executate pe baza Autorizatiei de Construire emise incepand din anul 2001, semnat si de un 
reprezentant al Compartimentului Urbanism din cadrul primăriei Alexandria; 
6.5.5. Extras de Carte Funciară pentru Informare, in original; în termen de valabilitate de 30 zile de la data emiterii ; 
6.5.6. Extras CF colectivă in original, în termen de valabilitate de 30 zile de la data emiterii mansardarile de blocuri;  
6.5.7. Plan de amplasament și delimitare în sistem Geodezic național - Stereografic 1970 în format analogic și digital (fișier *.dxf, dwg) executat de o persoană 
autorizată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; 
6.5.8. Declaraţie pe propria răspundere, în forma autentificată la notar, prin care solicitantul declară că imobilul pentru care cere emiterea certificatului de atestare a fost 
edificat cu respectarea în totalitate a prevederilor din autorizaţia de construire şi construcţia  nu a suferit modificări de la data întocmirii procesului verbal încheiat  la 
terminarea lucrărilor( ANEXA 5) 
 
6.6. DOCUMENTELE NECESARE EMITERII CERTIFICATULUI CONSTATATOR- PENTRU PERSOANE FIZICE/ JURIDICE: 
6.6.1. Cerere- completata si semnata de titularul dreptului sau de persoana interesată, personal sau prin mandatar general sau special care își dovedește calitatea prin 
procură autentică sau imputernicire a reprezentantului persoanei fizice/juridice precum și de executorul judecatoresc; 
6.6.2. Copie act de identitate propietar, mandatar si copie certificat de inregistrare firma emis de O.R.C. (după caz ) ;  
6.6.3. Act care atesta dreptul de propietate ; 
6.6.4. Extras de Cate Funciară pentru Informare, în termen de valabilitate de 30 zile de la data emiterii de biroul de carte funciară – copie, dupa caz ; 
6.6.5. Plan de amplasament și delimitare în sistem Geodezic național - Stereografic 1970  în format analogic și digital (fișier *.dxf, dwg) executat de o persoană 
autorizată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; 
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6.6.6. Certificat fiscal – Serviciul Constatare Impuneri Persoane Fizice si Juridice, din care rezultă că figurează impus cu construcţia în cauză si in care sa ateste ca nu 
sunt datorii la bugetul local; 
6.6.7. Punct de vedere emis de Compartimentul protectie civila, situatii de urgenta, psi, protectia muncii, pentru locuintele care au fost distruse/ afectate in urma unor 
situatii de urgenta si aflate in evidentele compartimentului;   
6.6.8. Declaraţie pe propria răspundere, în forma autentificată la notar, prin care solicitantul declară anul edificarii constructie i si faptul ca aceasta nu face obiectul nici 
unui litigiu si ca nu a demolat- o cu intentie( ANEXA 4) 
 
7. RESPONSABILITĂŢI SI RASPUNDERI IN DERULAREA ACTIVITATII 
7. 1. Primarul 

 desemnează, prin dispoziţie, membrii Comisiei de Constatare cu atributii in verificarea pe teren a imobilului in cauza, respectarea de catre beneficiar a 
prevederilor autorizatiilor de construire/ desfiintare, a legalitatii executarii lucrarilor de construire/ desfiintare si validarea din punct de vedere juridic a 
constatarilor din teren. 
 

7. 2. Secretarul 
 avizează, pentru legalitate, dispoziţia primarului; 
 Semneaza spre legalitate documentele emise prin prezenta Procedura Operationala; 
 Monitorizează aplicarea prevederilor din prezenta Procedura Operationala,  în cadrul Primăriei; 
 raspunde, potrivit legii, de aplicarea prevederilor din prezenta Procedura Operationala,  în cadrul Primăriei si de circuitul documentelor; 

 
7. 3. Arhitectul Sef 

 desemneaza un Responsabil de activitate, functionar public din cadrul Compartimentului de Urbanism; 
 primeste corespondenta in mapa si o directioneaza catre functionarul public desemnat; 
 raspunde, potrivit legii, de aplicarea prevederilor din prezenta Procedura Operationala,  în cadrul Primăriei si de circuitul documentelor; 
 acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarului public desemnat- Responsabilului de activitate, la solicitarea acestuia, respectiv Comisiei de Constatare, 

ori de cate ori este necesar; 
 

7. 4. Responsabilul de activitate 
 este functionarul public din cadrul Compartimentului de Urbanism , desemnat de catre Arhitectul Sef pentru indeplinirea prevederilor din prezenta 

Procedura Operationala; 
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 monitorizeaza direct respectarea aplicarii prevederilor din prezenta Procedura Operationala,  în cadrul Primăriei si semnarea documentelor emise; 
 respecta prevederile din prezenta Procedura Operationala,  în cadrul Primăriei; 
 raspunde, potrivit legii, de aplicarea prevederilor din prezenta Procedura Operationala,  în cadrul Primăriei si de circuitul documentelor; 
 coopereaza cu celelalte compartimente de resort pentru respectarea legalitatii privind verificarea, intocmirea, semnarea, inregistrarea, arhivarea 

documentelor emise; 
 verifica documentele depuse de solicitant; 
 întocmeste Certificatul de atestare a edificari / extinderii construcţiei, in baza documentatiei depusa de solicitant, a declaratiei acestuia pe proprie 

raspundere si a referatului de specialitate intocmit in  baza procesului verbal elaborate de Comisia de Constatare; 
 întocmeste Certificatul Constatator in baza documentatiei depusa de solicitant, a declaratiei acestuia pe proprie raspundere si a referatului de 

specialitate intocmit in  baza procesului verbal elaborate de Comisia de Constatare; 
 comunica în scris solicitantului motivul pentru care nu se poate elibera certificatul, dacă în urma verificărilor în teren de catre membrii comisiei, prin 

procesul verbal se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru a putea fi emis acest certificat,  
 pastreaza evidenta si gestioneaza documentatia depusa de solicitant pentru o perioada stabilita prin prezenta procedura; 

 
7. 5. Functionarii din cadrul Compartimentului Urbanism 

 trebuie sa respecte prevederile din prezenta Procedura Operationala,  în cadrul Primăriei; 
 raspund, potrivit legii, de aplicarea prevederilor din prezenta Procedura Operationala,  în cadrul Primăriei si de circuitul documentelor; 
 coopereaza cu celelalte compartimente de resort pentru respectarea legalitatii privind verificarea, intocmirea, semnarea, inregistrarea , arhivarea 

documentelor emise; 
 inlocuiesc cf. legii persoana desemnata de Arhitectul Sef ca Responsabil de activitate, cand acesta lipseste legal, cf. Formularului 4- inlocuitor de drept 

sau delegat, al prezentei proceduri; 
 

7. 6. Comisia de Constatare 
 analizeaza si verifica in teren respectarea prevederilor autorizatiilor de construire/ desfiintare, a legalitatii executarii lucrarilor de construire/ desfiintare si 

si valideaza din punct de vedere juridic constatarea in teren; 
 raspunde, potrivit legii, de aplicarea prevederilor din prezenta Procedura Operationala,  în cadrul Primăriei si de circuitul documentelor; 
 intocmeste un proces verbal după verificarea în teren, la care va atasa si o documentatie fotografica a situatiei existente in teren. In procesul verbal vor 

fi inscrise mentiuni cu privire la indeplinirea conditiilor specificate in prezenta procedura si va propune eliberarea Certificatului Constatator, solicitat sau dupa 
caz, va motiva imposibilitatea eliberarii acestuia; 
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8. Formular evidență modificări 

         

 
Nr. crt. Ediția Data ediției Revizia Data reviziei Nr. pag. Descriere modificare 

Semnătura conducătorului 
departamentului 

         
 
9. Formular analiză procedură 

          
 Nr. crt. Compartiment 

Nume și prenume conducător 
compartiment 

Înlocuitor de drept 
sau delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

 
Semnătura Data Observații Semnătura Data 

          
 
10. Formular de difuzare a procedurii 

         

 
Nr. 
ex. 

Compartiment 
Nume și 
prenume 

Data primirii Semnătura Data retragerii Data intrării în vigoare a procedurii Semnătura 

         

         

         
 
 
 
11. ANEXE/ FORMULARE 
1. LISTĂ RESPONSABILILOR  
2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR PROCEDURII  
3. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII  
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1. SCOP  
2. DOMENIUL DE APLICARE  
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ APLICABILE  
4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI  
5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE  
6. RESPONSABILITATI 
7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI 
8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ 
9. FORMULAR DE DIFUZARE A PROCEDURII 
10. ANEXE/ FORMULARE 
 
 


