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F.15

Ctre,
PRIMARUL
MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT
……………………………………………………
)

[conductorul autoritii administraiei publice emitente * ]

COMUNICARE
privind încheierea execuiei lucrrilor
Subsemnatul

1)

………………………….……………………. , CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu

2)

domiciliul /sediul în judeul…………………………..……, municipiul/oraul/comuna ……………….…………..,
satul ……..……………….., sectorul …., cod potal …………….., str. ………………………………….. nr. ……,
bl. ….., sc. …., et. …., ap. ….., telefon/fax ………………………., e-mail …………………………………….…...,
titular al Autorizaiei de construire /desfiinare nr. ………….. din ……………..…, emis pentru executarea
lucrrilor de construcii privind construirea/ desfiinarea construciilor i amenajrilor3) …………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
în valoare de ………………………. lei,
Aduc la cunotin
C la data de4) …………….……… ora ………… , au fost finalizate lucrrile de construcii autorizate
pentru imobilul  teren i/sau construcii , situat în judeul …………………….…….……………….,
municipiul/oraul/comuna ……………………..………..….., satul…………………....……….…….., sectorul……,
cod potal …………….., str. …………………….………………….. nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ……, ap. ……,
3)

Cartea funciar ...……………………………………………………………………………………………………….
Fia bunului imobil ………………………………………………………………………………………………………..
sau nr. cadastral …………………………………………………………………………………………………………
.
5)

Semntura

…………………………….…
L.S.

Data ……………………………

__________________________

PRECIZRI privind completarea formularului:
)
* Se completeaz, dup caz:  preedintele Consiliului judeean ………………..
 primarul General al municipiului Bucureti
 primarul sectorului ……. al municipiului Bucureti
 primarul municipiului ……………………………….
 primarul oraului ……………………………………
 primarul comunei …………………………………..
__________________________
1)

Titularul autorizaiei (Numele i prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice  inclusiv calitatea
acestuia)
2)
Adresa potal (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)
3)
Se înscriu datele de identificare din autorizaie (denumirea lucrrii, capacitatea i categoria de lucrri din autorizaie)
4)
Data începerii executrii lucrrilor trebuie anunat cu minim 10 zile înainte
5)
Se aplic sigiliul, în cazul persoanelor juridice
NOT:

 Formularul pentru Întiinarea privind începerea executrii lucrrilor autorizate se anexeaz la autorizaia de
construire/desfiinare în dou exemplare.
 Titularul autorizaiei este obligat s pstreze pe antier un exemplar al acestei întiinri, cu numrul i data
înregistrrii la emitent.

