Către
PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL
Subsemnatul________________________________, cu domiciliul
în_______________________,
str.________________________________,
nr._____, bl.____, sc. ____, et.___, ap.___, sectorul ___, cod poştal ______,
fax______________, e-mail ____________________, posesor al actului de

identitate/ paşaport seria____nr.___________ , CNP I I I I I I I I I I I I I I,
în calitate de administrator / director al Societăţii ______________________
cu sediul în________________, str. ___________________, nr.___, bl____,
sc__ et.__, ap.___,sectorul ____,înmatriculată la. Registrul Comerţului cu
nr._______________, CUI _______________________, prin prezenta solicit
reprezentantului administraţiei publice locale participarea în calitate de
membru în comisia pentru efectuarea RECEPŢIEI LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE pentru obiectivul
_____________________________________________situat în CARACAL,
str.___________________________, nr.___, bl.___, et. __, ap.___, realizat
în baza Autorizaţiei de construire/desfiinţare nr. _____ din data __________
Declar pe propria răspundere că, lucrările de construire/ desfiintare
sunt realizate în totalitate si că am luat la cunostintă de prevederile
Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii si instalatiilor aferente
acestora, aprobat prin H.G. 273/1994 cu modificarile si completarile ulterioare.
Alăturat anexez, în funcţie de caz:
1. Autorizaţia de construire / desfiinţare în copie însoţită de copii ale unor
documente ce au stat la baza eliberării acesteia, respectiv : plan de
situaţie, memoriul general, planuri nivele, faţade ;
2. Punctul de vedere al proiectantului privind execuţia / desfiinţarea
construcţiei;
3. Punctul de vedere al dirigintelui de şantier privind execuţia / desfiinţarea
construcţiei;
4. Dovada achitării taxelor către: Primăria municipiului Caracal;
Inspectoratul în Construcţii OLT;
OAR / UAR;
5. Declaraţia pe propria răspundere privind valoarea finală a construcţiei.
6. Certificat de performanţă energetică a clădirii, după caz.
Nr. telefon de contact*_____________

Data

Semnătura,

(* Semnatarul cererii va menţiona un număr de telefon la care sa poată fi contactat ulterior)

CONTURI TAXE AFERENTE:

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA,
COD FISCAL 14083510,
IBAN RO09.BRDE.410.SV5.8888.334.100 -„BRD – Piaţa Romană”

UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA,
COD FISCAL 8236717,
IBAN RO67.RNCB.0285.0084.3544.0011 -„BCR sucursala Unic”

INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII OLT,
COD FISCAL 4395167,
CONTT: RO63TREZ506501701X011066 – TREZORERIA MUN.
SLATINA
ADRESA- STRADA GEORGE POBORAN NR. 24, SLATINA, JUDETUL OLT

PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL,
COD FISCAL 4395175,
RO04.TREZ.5072.116.0203.XXXXX – TREZORERIA CARACAL

