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RAPORT  COMUN  DE  SPECIALITATE 

 

Privește: aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de emitere a CERTIFICATULUI DE 

ATESTARE A EDIFICĂRII/ EXTINDERII CONSTRUCTIEI si a CERTIFICATULUI CONSTATATOR 

 

 

Prin referatul de aprobare nr. 15454 din 15.07.2019, Primarul municipiului Alexandria, domnul Victor 

Drăguşin, propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la 

procedura de emitere a CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII/ EXTINDERII CONSTRUCTIEI si a CERTIFICATULUI 

CONSTATATOR. Analizând propunerea de mai sus am constatat că aceasta s-a făcut în conformitate cu prevederile 

art. 129, alin (2) lit. „c”, alin (7) lit. „k” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, este necesară 

şi oportună. 

 

1. NECESITATE 

Intrucât modul de eliberare a Certificatului de atestare a edificării/extinderii construcțiilor nu este 

reglementat prin acte normative, pentru stabilirea unui mod unitar de eliberare a Certificatului de atestare a 

edificării/extinderii construcțiilor, este necesară elaborarea unei metodologii pentru desfăşurarea activităţii de 

eliberare a Certificatului de atestare a edificarii/ extinderii constructiei in vederea intabularii/ radierii din Cartea 

Funciara, respectiv emiterea Certificatului Constatator pentru constructiile care nu mai exista fizic, in vederea radierii 

de la plata impozitului si scoaterea acestora din evidentele Directiei Impozite si Taxe. 

 

2. OPORTUNITATE 

Conform art. 37 din Legea Cadastrului și a Publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, coroborat cu art. 96 lit. i din Ordinul 700/2014 privind  aprobarea Regulamentului de 

avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară cu modificările și completările ulterioare, 

dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară  în baza unui certificat de atestare, care să 

confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există un proces verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor, precum și a unei documentații cadastrale. 

Construcțiile realizate înainte de 1 august 2001, data intrării în vigoare a Legii 453/2001 pentru modificarea și 

completarea Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se pot intabula, în lipsa autorizației 

de construire, în baza Certificatului Fiscal care atestă achitarea tuturor obligațiilor fiscale de plată datorate autoritătii 

administrației publice locale în a cărei rază se află situată construcția, precum și a documentației cadastrale. 

Pentru construcțiile realizate după data de 1 august 2001 este necesară emiterea de către Primăria 

municipiului Alexandria, a unui certificat de atestare a edificării/extinderii construcțiilor. 

 

3. LEGALITATE 

 Proiectul de hotărâre supus spre aprobare este susţinut din punct de vedere legal de următoarele prevederi 

de acte normative: 

- Legea 150/2015 pentru modificarea si completarea Legii 7/1996 republicata si actualizata, privind legea 

cadastrului si publicitatii imobiliare; 



- 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; 

- prevederile art. 129, alin (2) lit. „c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României. 

 

 

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al 

României, s-a întocmit prezentul raport de specialitate cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura 

de emitere a CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII/ EXTINDERII CONSTRUCTIEI si a 

CERTIFICATULUI CONSTATATOR. 

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului 

Local al municipiului Alexandria. 

 
 

 
Arhitect Șef 

     Anne Marie GACICHEVICI 
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REFERAT DE APROBARE 

 
 

Privește: aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de emitere a CERTIFICATULUI DE 
ATESTARE A EDIFICĂRII/ EXTINDERII CONSTRUCTIEI si a CERTIFICATULUI 
CONSTATATOR 

 
 

 Legea nr. 7/1996 a Cadastrului și Publicității imobiliare, republicată, reglementează obținerea Certificatului 
de atestare a edificării/extinderii construcțiilor, însă nu stabilește modalitatea de eliberarea a acestui document.  

Pentru stabilirea unui mod unitar de eliberare a Certificatului de atestare a edificării/extinderii construcțiilor, 
este necesară elaborarea unei metodologii pentru desfăşurarea activităţii de eliberare a Certificatului de atestare a 
edificarii/ extinderii constructiei in vederea intabularii/ radierii in/ din Cartea Funciara, respectiv emiterea 
Certificatului Constatator pentru constructiile care nu mai exista fizic, in vederea radierii de la plata impozitului si 
scoaterea acestora din evidentele Directiei Impozite si Taxe. 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României, propun elaborarea de către Arhitectul Şef a unui proiect de hotărâre cu privire la 
aprobarea „Regulamentului cu privire la procedura de emitere a CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII/ 
EXTINDERII CONSTRUCTIEI si a CERTIFICATULUI CONSTATATOR”. Urmează ca, în conformitate cu 
prevederile art. 196, alin. (1), lit „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, proiectul de 
hotărâre împreună cu întreaga documentaţie, să fie supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
municipiului Alexandria. 
 
 
 
 

P R I M A R , 

VICTOR DRĂGUŞIN 
 
 
 
 
 
 
 

 


