CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
OBLIGAȚIILE TITULARULUI AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE
Titularul autorizaţiei de construire are următoarele obligații:
1. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform
formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.13) la autoritatea administraţiei
publice locale emitentă a autorizaţiei;
2. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform
formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.14) la inspectoratul teritorial în
construcţii, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
3. să anunţe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform
formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.15) la inspectoratul teritorial în
construcţii, odată cu convocarea comisiei de recepţie;
4. să păstreze pe şantier, în perfectă stare, autorizaţia de construire şi documentaţia
tehnică - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E./D.T.A.D.) vizată spre neschimbare, împreună cu
Proiectul Tehnic - P.Th şi Detaliile de execuţie pentru realizarea a lucrărilor de construcţii
autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată
durata executării lucrărilor;
5. în 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 un depozit specializat în deșeuri din construcții autorizat, materialele
care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcţii.
8. să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier în termenul stabilit de emitentul
autorizației de la terminarea efectivă a lucrărilor;
9. la începerea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a
investiţiei" (conform anexa nr. 8 la normele metodologice);
10. la finalizarea execuţiei lucrărilor, să monteze "Plăcuţa de identificare a investiţiei";
11. în 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. să prezinte "Certificatul de performanţă energetică a clădirii" la efectuarea recepţiei
la terminarea lucrărilor;
13. să solicite "Autorizaţia de securitate la incendiu" după efectuarea recepţiei la
terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a clădirilor pentru care s-a
obţinut "Avizul de securitate la incendiu" (dacă este cazul);
14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii
de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei;
15. să declare construcţiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la
organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor
completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a
autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).
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Către,
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
[conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente*)]
COMUNICARE
privind începerea execuţiei lucrărilor
Subsemnatul*1) .........................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul*2)/sediul în judeţul
.................., municipiul/oraşul/comuna ......................., satul ............, sectorul ....., cod poştal ......, str.
........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., telefon/fax ......................., e-mail ......................,
titular al Autorizaţiei de construire/desfiinţare nr. .......... din ...................., emisă pentru executarea
lucrărilor de construcţii privind construirea/desfiinţarea construcţiilor şi amenajărilor*3)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
în valoare de ........................................... lei,
Aduc la cunoştinţă
Că la data de*4) ........... ora ......, vor începe lucrările de construcţii autorizate
pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul .........., municipiul/oraşul/comuna
...................., satul ........................., sectorul ......, cod poştal .........., str. ........................ nr. ...., bl. ....,
sc.

....,

et.

....,

ap.

....,

Cartea

funciară*3)

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

Fişa

bunului

imobil

........................................................... sau nr. cadastral .............................................................
.
Semnătura*5)
..............................
L.S.
Data ..................

PRECIZĂRI privind completarea formularului:
*) Se completează, după caz:
- preşedintele Consiliului judeţean ....................
- primarul General al municipiului Bucureşti
- primarul sectorului ....... al municipiului Bucureşti
- primarul municipiului ................................
- primarul oraşului ....................................
- primarul comunei .....................................
*1) Titularul autorizaţiei (Numele şi prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice - inclusiv calitatea
acestuia)
*2) Adresa poştală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)
*3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării, capacitatea şi categoria de lucrări din autorizaţie)
*4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte
*5) Se aplică sigiliul, în cazul persoanelor juridice
NOTĂ:
- Formularul pentru înştiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare
în două exemplare.
- Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe şantier un exemplar al acestei înştiinţări, cu numărul şi data înregistrării la emitent.
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Către,
INSPECTORATUL TERITORIAL ÎN CONSTRUCŢII ........................
COMUNICARE
privind începerea execuţiei lucrărilor
Subsemnatul*1) .........................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul*2)/sediul în judeţul
..................., municipiul/oraşul/comuna ...................., satul ................, sectorul ...., cod poştal ......, str.
........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., telefon/fax .........................., e-mail ....................,
titular al Autorizaţiei de construire/desfiinţare nr. ......... din ....................., emisă pentru executarea
lucrărilor de construcţii privind construirea/desfiinţarea construcţiilor şi amenajărilor*3)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
în valoare de ........................................... lei,
Aduc la cunoştinţă
Că la data de*4) ............... ora ............., vor începe lucrările de construcţii autorizate
pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul .........., municipiul/oraşul/comuna ...............,
satul ............., sectorul ......, cod poştal .........., str. ..................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
Cartea funciară*3) ........................................ Fişa bunului imobil ...................... sau nr. cadastral
..................
Anexez, în copie dovada achitării cotei de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Semnătura*5)
....................
L.S.
Data ..................
PRECIZĂRI privind completarea formularului:
*1) Titularul autorizaţiei (Numele şi prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice - inclusiv calitatea
acestuia)
*2) Adresa poştală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)
*3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării, capacitatea şi categoria de lucrări din autorizaţie)
*4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte
*5) Se aplică sigiliul, în cazul persoanelor juridice
NOTĂ:
- Formularul pentru Înştiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare
în două exemplare.
- Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe şantier un exemplar al acestei înştiinţări, cu numărul şi data înregistrării la
Inspectoratul Teritorial în Construcţii .................................... .
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Către,
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
[conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente*)]
COMUNICARE
privind încheierea execuţiei lucrărilor
Subsemnatul*1) ........................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul*2)/sediul în judeţul
................., municipiul/oraşul/comuna ................, satul ................, sectorul ...., cod poştal ........., str.
....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., telefon/fax .........................., e-mail
.............................., titular al Autorizaţiei de construire/desfiinţare nr. ...... din ............, emisă pentru
executarea lucrărilor de construcţii privind construirea/desfiinţarea construcţiilor şi amenajărilor*3)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
în valoare de ........................................... lei,
Aduc la cunoştinţă
Că la data de*4) .................... ora ............, au fost finalizate lucrările de construcţii autorizate
pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul .............., municipiul/oraşul/comuna
..............., satul ............., sectorul ......, cod poştal ................., str. .......................... nr. ....., bl. ....., sc.
...., et. ....., ap. ......, Cartea funciară*3) ....................................... Fişa bunului imobil .................. sau nr.
cadastral .....................
Semnătura*5)
..............................
L.S.
Data ..................
------------

PRECIZĂRI privind completarea formularului:
*) Se completează, după caz:
- preşedintele Consiliului judeţean ....................
- primarul General al municipiului Bucureşti
- primarul sectorului ....... al municipiului Bucureşti
- primarul municipiului ................................
- primarul oraşului ....................................
- primarul comunei .....................................
*1) Titularul autorizaţiei (Numele şi prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice - inclusiv calitatea
acestuia)
*2) Adresa poştală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)
*3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării, capacitatea şi categoria de lucrări din autorizaţie)
*4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte
*5) Se aplică sigiliul, în cazul persoanelor juridice
NOTĂ:
- Formularul pentru Înştiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare
în două exemplare.
- Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe şantier un exemplar al acestei înştiinţări, cu numărul şi data înregistrării la emitent.
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MODEL
PENTRU PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIŢIEI*)
________________________________________________________________________
|
_____________________________
|
|\
/
|
|
|
| \
/
|
|
|
|
\
/
|
|
|
ŞANTIER
|
\
/
|
|
|
ÎN
|
\ /
|
|
|
LUCRU
|
/ \
|
|
|
|
/ vedere \
|
|
|
|
/ de ansamblu \
|
|
|
| / a obiectivului
|
|
|
|/____________________________ |
|
|
|
| Denumirea şi adresa obiectivului .............................................
|
| ............................................................................
|
|
|
| Beneficiarul investiţiei ...................................................
|
|
[denumirea firmei/numele şi prenumele]
|
| Adresa: .......................... Tel./Fax: ........... E-mail: ...........
|
|
|
| Proiectant general
Proiectant de arhitectură
|
| ...................................... ......................................
|
| [Denumirea firmei/Numele şi prenumele] [Denumirea firmei/Numele şi prenumele]
|
| Adresa: .............................. Adresa: ..............................
|
| Tel./Fax: ......... E-mail: .......... Tel./Fax: ......... E-mail: ..........
|
|
|
| Proiectant de structuri
Proiectant de instalaţii
|
| ...................................... ......................................
|
| [Denumirea firmei/Numele şi prenumele] [Denumirea firmei/Numele şi prenumele]
|
| Adresa: .............................. Adresa: ..............................
|
| Tel./Fax: ......... E-mail: .......... Tel./Fax: ......... E-mail: ..........
|
|
|
| Constructor - Antreprenor general
Constructor pentru structură
|
| ...................................... ......................................
|
| [Denumirea firmei/Numele şi prenumele] [Denumirea firmei/Numele şi prenumele]
|
| Adresa: .............................. Adresa: ..............................
|
| Tel./Fax: ......... E-mail: .......... Tel./Fax: ......... E-mail: ..........
|
|
|
| Constructor pentru instalaţii
Constructor pentru închideri/izolaţii
|
| ...................................... ......................................
|
| [Denumirea firmei/Numele şi prenumele] [Denumirea firmei/Numele şi prenumele]
|
| Adresa: .............................. Adresa: ..............................
|
| Tel./Fax: ......... E-mail: .......... Tel./Fax: ......... E-mail: ..........
|
|
|
| Autorizaţie de construire/desfiinţare Nr. _______ din data de _________
|
| Emisă de ...................................................................
|
| cu Nr. _____________ din _______________
|
|
|
| Termenul de execuţie a lucrărilor, prevăzut în autorizaţie .................
|
| Data începerii execuţiei lucrărilor ........................................
|
| Data finalizării lucrărilor ................................................
|
|______________________________________________________________________ |
NOTĂ:
1. Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm (literele
având o înălţime de cel puţin 5 cm), confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil
pe toată perioada lucrărilor.
2. Datele privind identificarea proiectanţilor/constructorilor se înscriu în măsura în care
proiectarea/execuţia sunt realizate de mai mulţi operatori.
3. Vederea de ansamblu poate fi: fotografia machetei, o perspectivă sau o faţadă reprezentativă
(principală) a investiţiei.
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Schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei

(1) În situaţia în care, înainte de începerea executării lucrărilor de construcţii sau pe
parcursul derulării acestora, devine necesară modificarea soluţiilor tehnice din
documentaţia tehnică - D.T. autorizată, beneficiarul/investitorul/administratorul/managerul
de proiect are obligaţia de a nu începe sau, de a opri lucrările, după caz, şi de a solicita
emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului,
materializate prin documentaţii - piese scrise şi desenate -, cu condiţia ca documentaţia
tehnică - D.T. astfel modificată să se încadreze în prevederile documentaţiilor de urbanism
aprobate, urmând să se aplice în mod corespunzător prevederile art. 54 alin. (6). În
aceste condiţii, taxa de autorizare se va regulariza după recepţia la terminarea lucrărilor
de construcţii, potrivit legii.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pe bază de dispoziţie de şantier dată de
proiectantul lucrărilor şi verificată de către un verificator de proiecte atestat în condiţiile
legii, precum şi cu acordul scris al
beneficiarului/investitorului/administratorului/managerului de proiect, după caz, se pot
admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din documentaţia tehnică - D.T. autorizată
fără emiterea unei noi autorizaţii de construire, dacă:
a) nu se modifică funcţiunea consemnată în autorizaţia iniţială;
b) se asigură respectarea prevederilor avizelor/acordurilor/punctului de vedere al
autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale actului administrativ al
acesteia după caz, anexe la autorizaţia iniţială;
c) se asigură respectarea prevederilor Codului civil;
d) nu se modifică condiţiile de amplasament (regim de înălţime, POT, CUT, aliniament,
distanţele minime faţă de limitele proprietăţii, ori aspectul construcţiei);
e) nu sunt periclitate rezistenţa şi stabilitatea clădirilor învecinate;
f) se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securităţii la
incendiu.
g) se asigură economia de energie.
(3) Se încadrează în prevederile alin. (2) şi lucrările devenite necesare în cazuri speciale
determinate de luarea în considerare a unor situaţii imprevizibile la faza de proiectare (ca
urmare a unor decopertări, relevee de fundaţii etc.), care se execută la construcţii
existente, inclusiv la monumente istorice (cu avizul organismelor abilitate ale Ministerului
Culturii şi Cultelor).
(4) În situaţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) responsabilitatea privind corectitudinea
tehnică
a
soluţiei
modificatoare
aparţine
proiectantului,
în
solidar
cu
verificatorul/verificatorii de proiect, iar titularul autorizaţiei are obligaţia de a depune (în
copie) la emitentul autorizaţiei documentaţiile şi/sau documentele specificate, ca martor.
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Operaţiuni privind obligaţiile investitorilor/beneficiarilor faţă de autorităţi
(1) După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, în vederea executării
lucrărilor, investitorul/beneficiarul are obligaţia de a realiza următoarele operaţiuni:
a) Anunţarea începerii lucrărilor de construcţii autorizate
Se va aduce la cunoştinţă emitentului autorizaţiei şi Inspectoratului teritorial în
construcţii data şi ora începerii lucrărilor de construcţii autorizate, utilizându-se
<<Formularul-model F.13 - COMUNICARE privind începerea execuţiei lucrărilor>> (pentru
uzul administraţiei publice), respectiv <<Formularul-model F.14 - COMUNICARE privind
începerea execuţiei lucrărilor (pentru uzul ISC) puse la dispoziţie de emitentul autorizaţiei
împreună cu autorizaţia.
b) Amplasarea, la loc vizibil, a Panoului de identificare a investiţiei
Se vor aplica prevederile cuprinse în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.
c) Anunţarea finalizării lucrărilor de construcţii autorizate
Se va aduce la cunoştinţă emitentului autorizaţiei şi Inspectoratului teritorial în
construcţii data şi ora finalizării lucrărilor de construcţii autorizate, utilizându-se
<<Formularul-model F.15 - COMUNICARE privind încheierea execuţiei lucrărilor>>
(pentru uzul administraţiei publice), respectiv <<Formularul-model F.16 - COMUNICARE
privind încheierea execuţiei lucrărilor>> (pentru uzul ISC) puse la dispoziţie de emitentul
autorizaţiei împreună cu autorizaţia.
(2) După realizare, pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii, potrivit
prevederilor legale în vigoare, prin grija investitorului/beneficiarului este necesară
realizarea următoarelor operaţiuni:
a) Regularizarea taxelor şi cotelor legale
În conformitate cu prevederile art. 267 alin. (14) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cel mult 15 zile de la data
finalizării lucrărilor de construcţii, odată cu efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor,
solicitantul (investitorul/beneficiarul) are obligaţia de a regulariza taxele şi cotele legale. În
acest scop, investitorul/beneficiarul are obligaţia de a declara la emitentul autorizaţiei
valoarea finală (rezultată) a lucrărilor - se pot prezenta documentele doveditoare
necesare.
Emitentul autorizaţiei va aplica prevederile art. 267 alin. (14) lit. c) şi d) din Legea nr.
571/2003 privind Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi va înştiinţa
Inspectoratul de Stat în Construcţii despre finalizarea execuţiei lucrărilor, precum şi
valoarea finală a investiţiei - aşa cum a fost calculată la efectuarea recepţiei la terminarea
lucrărilor - utilizând <<Formularul-model F.16 - COMUNICARE privind încheierea execuţiei
lucrărilor>> (pentru uzul ISC)
b) Declararea construcţiilor în vederea impunerii
Toate construcţiile proprietate particulară se declară, în vederea impunerii, la organele
financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
ale art. 39 din Lege.
Data dobândirii clădirii, în vederea impunerii, se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, pct. 62 privind CAPITOLUL II - Impozitul şi taxa pe
clădiri al TITLULUI IX - Impozite şi taxe locale din Legea privind Codul fiscal nr. 571/2003,
cu modificările şi completările ulterioare.
c) Obţinerea autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi economice ori a autorizaţiei
sanitare de funcţionare
Autorizaţia pentru desfăşurarea unei activităţi economice ori autorizaţia sanitară de
funcţionare, după caz, se emite de autoritatea teritorială competentă, în condiţiile
prevederilor art. 268 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
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