
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA ALBESTI 
Primar 
Nr.  6637 din 03.08.2021 
 
 
 

AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE 
 

Nr.    20   din  03.08.2021  
 
 

Ca urmare cererii adresate de    CONSILIUL JUDETEAN   cu domiciliul(2)/sediul în judeţul   C-TA   Mun. 
CONSTANTA  satul  - ,  sectorul       , cod poştal    900725 , strada   B-dul TOMIS , nr.   51 , bl.    , sc. _   , et. _,   
ap.      , telefon/fax  _0241/488418_, e-mail            , înregistrată la nr.  6637  din 03.08.2021 in conformitate cu 

prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 S E    A U T O R I Z E A Z Ă : 
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE pentru:  

(3)        ___           
           ___________________________           
MODERNIZARE  DJ 393 ARSA - DJ 391 - ALBESTI – COROANA, L = 9,69 Km; TRONSON 1: ARSA 
– DJ 391, de la KM 0+000 – 2+958,32  Com._ALBESTI,_ Jud. CONSTANTA ________________  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________           
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
              ________           
 _______________________________________________________________________________________          
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________           

Pe imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul     CONSTANTA     comuna    ALBESTI  ,  satele     ARSA   , sectorul  
INTRAVILAN - EXTRAVILAN , cod poştal    907020  , strada    DJ 393 , nr.       , bl. ___, sc. __, et. __,   ap.  ___. 

  
Cartea funciară(4) 104184, 104008 
Fişa bunului imobil                       
 sau nr. Cadastral   104184, 104008_                    
- lucrari in valoare(5) de    4.739.284,24  LEI FARA T.V.A. 
         
 
 
 



 În baza documentatiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C+D.T.O.E.), 
respectiv desfiinţarea constructiilor (D.T.A.D.) nr.6)_1   din  2021  elaborata de  RAJSP   sediul în 
judeţul_CONSTANTA_ _ municipiul/oraşul/comuna   CONSTANTA    satul/sectorul cod poştal  900155  strada   
CELULOZEI  nr. _ 15A   bl.    sc.      et._     ap         respectiv de ING. L. Poserba arhitect/conductor arhitect cu 
drept de semnatura, inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr.   
                        in conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de 
arhitect, republicata, aflat in evidenta Filialei teritoriale                    a Ordinului Arhitectilor din Romania. 
CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI: 

 
A. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ – D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E. sau D.T.A.D.) D.T.A.D. vizata spre 

neschimbare --, impreuna cu toate avizele si acordurile obtinute , precum si actul 
administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, face parte integranta din 
prezenta autorizatie. 

 
Nerespectarea întocmai a documentaţiei-D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor şi acordurilor obţinute) 

constituie infractiune sau contraventie , dupa caz, in temeiul prevederilor art. 24, alin (1), respectiv ale art.26  
alin.(1) din  Legea  nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata  

 
 

 In conformitate cu prevederile art.7 alin.(15)--(151) din  Legea nr. 50/1991 si cu respectarea legislatiei pentru 
aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si 

private asupra mediului , in situatia in care in timpul executarii lucrarilor si numai in perioada de valabilitate a 
autorizatiei de construire survin modificari de tema privind lucrarile de constructii autorizate , care conduc la 

nencesitatea modificarii acestora , titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie de construire. 
 

B.  Titularul autorizatiei este obligat : 
1. sa anunte  data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei( 

formularul – model F.17 ) la autoritatea administraţiei publice locale emitente a autorizaţiei; 
2. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei ( 

formularul – model F.18) la inspectoratul în construcţii al judetului / municipiului Bucuresti,, împreună cu dovada 
achitării cotei legale de 0,1 % din valoarea autorizata a lucrărilor  de constructii si instalatii aferente acestora; 

3. sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate , prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei ( 
formularul – model F.19) la inspectoratul in constructii al judetului/municipiului Bucuresti, odata cu convocarea 
comisiei de receptie; 

4. să păstreze pe şantier - în perfectă stare - autorizaţia de construire şi documentaţiatehnica –D.T.( 
D.T.A.C.+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizată spre neschimbare, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, 
potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor; 

5. In cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, 
ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze 
executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază şi de protecţie şi să anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi 
direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu ; 

6. să respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit 
normelor generale şi locale; 

7. să transporte la ___GROAPA ECOLOGICA______________________________ materialele care nu se pot recupera 
sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcţii; 

8. să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier în termen de ___ zile de la terminarea efectivă a lucrărilor; 
9. la începerea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiţiei" ( vezi anexa nr.8 la 

normele metodologice) ; 
10. la finalizarea execuţiei lucrărilor, să monteze "Plăcuţa de identificare a investiţiei"; 
11. in situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, să solicite prelungirea valabilităţii acesteia, cu 

cel puţin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata 
de execuţie a lucrărilor); 

12. sa prezinte “ Certificatul de performanta energetica a cladirii “ la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor; 
13. sa solicite “Autorizatia de securitate la incendiu” dupa efectuarea receptiei la terminarea lucarilor  sau inainte de 

punerea in functiune a cladirilor pentr care s-a obtinut “ avizul de secutitate la incendiu”' 
14. sa regularizeze taxa de autorizatie ce revine emitentului , precum si  celelalte obligatii de plata ce ii revin , potrivit 

legii , ca urmare a realizarii investitiei; 
15. sa declare constructiile proprietate particulara realizate, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau 

la unitatile subordonate acestora , dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii 
termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare ( inclusiv durata de excutie a lucarilor) 

 
 
 
 
 

            C. DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR este de 24 luni/zile calculată de la data începerii efective a 
lucrărilor (anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe întreaga durată 
de execuţie a lucrărilor autorizate. 

D. TERMENUL DE VALABILITATE A AUTORIZAŢIEI este de 12 luni/zile de la data emiterii, interval de 
timp în care trebuie începute lucrările de execuţie autorizate. 
 

 
 

  PRIMAR,                SECRETAR GENERAL UAT, 
(numele şi prenumele, semnătura)     (numele şi prenumele, semnătura) 

                     MOLDOVAN  GHEORGHE             DINU DANIELA      
 
 
L. S.        ARHITECT ŞEF 

 (numele şi prenumele, semnătura) 
                                                                                                       GRAURE DANIEL 

 
Taxa de autorizare în valoare de SCUTIT TAXE lei a fost achitată conform chitanţei    NU         din                 
Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului direct/prin poştă la data de 08.03.2021  însoţită de (UN) 

exemplar din documentaţia tehnică, împreună cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.                          
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicata cu modificările şi completările ulterioare, 
                                                                                                                        
 

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA 
AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE 

de la data de ______________ până la data de _________________ 
 

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în 
condiţiile legii, o altă autorizaţie de construire/desfiinţare. 

 
  PRIMAR,              SECRETAR GENERAL UAT, 

(numele şi prenumele, semnătura)     (numele şi prenumele, semnătura) 
                     MOLDOVAN GHEORGHE             DINU DANIELA      

 
 
L. S.        ARHITECT ŞEF 

 (numele şi prenumele, semnătura) 
                                                                                                       GRAURE DANIEL 
 
Data prelungirii valabilităţii: ______________________ 
Achitat taxa de: _______________________ lei, conform chitanţei nr. __________________ din ______________ 
Transmis solicitantului la data de _________________ direct/prin poştă. 

_______________________ 
(1) Numele şi prenumele solicitantului  
(2) Adresa solicitantului 
(3) Denumirea lucrării, descrierea concisă a lucrărilor autorizate, precum şi alte date extrase din PAG/PAD  
(4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz 
(5) Valoarea lucrărilor, declarată de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare, calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăşurată a 
construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente din devizul general al investiţiei 
6) Se completeaza cu nr. proiectului si data elaborarii 
 
 

 

 


