
     CATRE,  PRIMĂRIA COMUNEI FARCASA                      

 

 

CERERE 

 

PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII CONSTRUCŢIEI 

 

Subsemnatul/subsemnata_______________________________CNP/CUI______________________ 

cu domiciliul în judeţul __________________ municipiul/oraşul/comuna______________________ 

sectorul/satul____________cod poştal ________strada_____________________________________ 

nr._____,bl______,sc_____et.____, ap____, telefon/fax_____________________ solicit eliberarea în 

conformitate cu prevederile legale a 

 

CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII CONSTRUCŢIEI 

pentru construcţiile situate în judeţul NEAMŢ, comuna FARCAŞA, strada 

_________________________________, nr. __________, Nr. Carte Funciară __________________ Nr. 

cadastral al parcelei __________________________ 
Anexez la prezenta cerere, în copie, următoarele documente: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________.............................

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

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

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

....... 

 

Declar pe proprie răspundere ca datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte. 

 

 

 

Data _____________________                                       Semnatura______________________ 

 

 

 

 

Documente necesare emiterii Certificatului de atestare a edificarii constructiei 

- Cerere tip  

- Copie C.I./C.U.I. proprietar 

- Copie extras C.F. (date cu privire la situaţia juridică a imobilului) maxim 6 luni vechime 

- Copie Certificat energetic 

- Copie Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor 

- Copie Autorizatie de construire 

- Plan de Amplasament si Delimitare 

- Copii planuri nivele + Plan de situatie  (cu stampila „Vizat spre neschimbare”) 

- Dovadă regularizare taxe: adeverinţă I.S.C – chitanţe Primărie 



 

 

 NOTĂ DE INFORMARE 

În cazul depunerii documentațiilor/cererilor care se vor soluționa prin  

Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Farcaşa 

 

 Primăria Comunei Farcaşa, județul Neamţ, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personalprin prezenta 
cerere prin mijloace automatizate/manuale, destinate îndeplinirii obligațiilor legale. 

Este necesar să ne furnizați datele, deoarece refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea soluționării cererii. 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator dar pot fi comunicate și altor instituții, societăți 
sau terți, în baza și în limitele prevederilor legale. 

Datele sunt păstrate doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor scopurilor pentru care au fost colectate, 
cu respectarea legislației înn vigoare. 

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiați de dreptul 
de acces, dreptul la rectificarea și ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, dreptul la 
opoziție și dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat. Pentru execrcitarea acestor drepturi vă puteți 
adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul primăriei sau la adresa de e-mail office primariafarcasa.ro.  

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa ANSPDCP și justiției. 

Datele dumneavoastră nu sunt transferate în străinătate. 

  

Subsemnatul/a _______________________________________, prin prezenta declar că am fost informat/ă 
că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției.  

Am luat la cunoștiință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta vor fi prelucrate 
de către Primăria Comunei Farcasa, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016. 

 

Data ___________       Semnătura _____________________ 

 


