Anexa nr. 6
la Regulamentul privind certificatul
de urbanism şi autorizarea construirii
sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor


REPUBLICA MOLDOVA

Consiliul judeţean _____________________________
                municipiului
Primăria oraşului _____________________________
               satului, comunei

AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE
nr.____din_________199___

Ca urmare a cererii adresate de ___________________________________________________
cu domiciliul în judeţul ______________________________________________________
        sediul         municipiul
oraşul________________ sectorul _____________cod poştal ____________
comuna                              satul

strada_________________nr. ____bloc_______sc._____etaj______ap._____

înregistrată la nr.__________din_______________________199______

În baza prevederilor Regulamentului privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova  nr.360 din 18 aprilie 1997


A U T O R I Z E A Z Ă:

Executarea lucrărilor de ________________________________________________
_________________________________________________________________________
în valoare de (1) ____________________________________________________________

                              municipiul
pe terenul situat în oraşul____________________ sectorul____________
                              comuna                                       satul
cod 
poştal _____________ strada ____________________________nr._____

nr.fişei cadastrale________________numărul topografic al parcelei______
nr.fişei funciare

în următoarele condiţii _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Proiectul lucrărilor nr.(2) _______________________________________________
a fost elaborat de ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
cu sediul în judeţul _______________________ oraşul_________________
                    municipiul                                         comuna

sectorul____________cod poştal______strada____________nr._____ 
satul

antreprenorul obiectului __________________________________________________ 
                                          (denumirea, nr. licenţei şi data eliberării, adresa poştală, numele şi prenumele conducătorului, tel.)
dirigintele de şantier ______________________________________________________
                                                         (numele şi prenumele, nr. certificatului de atestare, data atestării)
responsabilul tehnic ______________________________________________________
                                            (numele şi prenumele, nr. certificatului de atestare, data atestării)
 
Durata executării lucrărilor nu va depăşi ______________________luni
Prezenta autorizaţie este valabilă______________luni de la data eliberării.
Documentaţia tehnică şi avizele prezentate, vizate spre neschimbare,fac parte integrantă din prezenta autorizaţie.
Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage pierderea valabilităţii acesteia şi se va urmări
conform legislaţiei în vigoare.

PREŞEDINTE                                            SECRETAR
(PRIMAR)                                                
                                                                   ARHITECT-ŞEF

 Înregistrată                                               Specialist în urbanism şi
 la Inspecţia de Stat                                    amenajarea teritoriului
 în Construcţii, nr. data.                                                              
 
                                                             ______________________
        L.Ş.           Inspector de stat
                          în construcţii              


Plata pentru autorizare în valoare de____ lei a fost achitată conform chitanţei nr._____din______199____


Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului direct prin poştă la data de____________199__, însoţită de______exemplar(e) din documentaţia tehnică şi avizele 
prezentate, vizate spre neschimbare.

                         PRELUNGITĂ VALABILITATEA CU_________________LUNI

                 PREŞEDINTE                                SECRETAR
                 (PRIMAR)                 

                                                                           ARHITECT-ŞEF
                                                                          
                                                                          Specialist în urbanism şi
                                                                          amenajarea teritoriului
                     
        L.Ş.                                                 _______________________
                                                                 

Înregistrată la Inspecţia de Stat în 
Construcţii, nr. __________ data____________

Inspector de stat în construcţii

         L.Ş.                                                     

Data prelungirii valabilităţii__________________199__

Achitată plata de_____________________lei conform chitanţei nr.________din  ________199______

Transmisă solicitantului la data de__________________199___ direct 
                                                                                                        prin poştă


TITULARUL AUTORIZAŢIEI LUCRĂRILOR
ESTE OBLIGAT:

1. Să anunţe consiliului judeţean sau primăriei, după caz, data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea cu cel puţin 5 zile înainte a formularului anexat la autorizaţie.
2. Să anunţe inspecţiei zonale a Inspecţiei de Stat în Construcţii data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea cu cel puţin 30 zile înainte a formularului anexat la autorizaţie.
3. Să păstreze pe şantier în stare perfectă autorizaţia de construire şi documentaţia vizată spre neschimbare, pe care le va prezenta la cerere, pe toată durata executării lucrărilor, organelor însărcinate cu executarea controlului, potrivit legislaţiei în vigoare.
4. În cazul în care pe parcursul lucrărilor se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze lucrările, să ia măsuri de pază şi să anunţe imediat emitentul autorizaţiei.Reluarea lucrărilor se va face numai cu acordul organismului de specialitate.
5. Să respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi a mediului, potrivit normelor generale şi locale.
6. Să transporte la ______________ materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma construirii, şi să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier după terminarea lucrărilor, în limita termenului stabilit prin autorizaţia de construire.
____________________________________________________________________
(1) Valoarea lucrărilor se stabileşte pe baza declaraţiei solicitantului, înscrisă în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire.
(2) Se indică numărul proiectului şi data elaborării.


