
 

   Către, 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

Subsemnatul(a) ___________________________________ domiciliat(ă) în ______________________, 

str. ____________________________, nr. _____, bl. ______, sc. ____, ap. _____, pentru lucrări 

executate la adresa din Arad, str. ____________________________, nr. __________ prin prezenta solicit 

a-mi elibera:

o Adeverinţă de luare în folosinţă a construcţiei, necesară la DIRECŢIA VENITURI;

o Adeverinţă de radiere a construcţiei, necesară la DIRECŢIA VENITURI;

o Adeverinţă modificare componenţă, pentru O.C.P.I. Arad - B.C.P.I. Arad;

o Adeverință de radiere a construcţiei, pentru O.C.P.I. Arad - B.C.P.I. Arad;

o Certificat de atestare a edificării construcției pentru O.C.P.I. Arad - B.C.P.I. Arad.

Construcția este realizată/desființată/modificată în baza A.C./A.D. nr. ________  din _________  

 Prezentei cereri anexez în copie și certific conform cu originalul: 

- Autorizația de Construire/Desființare;

- Extras C.F. (care nu poate fi mai vechi de 30 de zile);

- Adeverință Inspectoratul Județean în Construcții Arad (privind achitarea cotelor datorate);

- Note pe specialități din partea proiectanților/arhitecților/diriginților de șantier;

- Certificat de performanță energetică;

- Declarația privind valoarea reală a lucrărilor;

- Bon Deponeu Ecologic;

- Plan de amplasament și delimitare imobil (PAD);

- Notă contabilă cu valoarea investiției construcție+montaj (doar pentru persoane juridice)

- Taxă adeverințe și recepție la terminarea lucrărilor de construire;

- Plata taxelor aferente regularizării;

- împuternicire deponent

      Data _______________ Semnătură ______________________ 

Telefon ________________________ 

PMA – A2 – 07 
NOTĂ DE INFORMARE: Completarea și semnarea prezentului formular reprezintă consimțământul dumneavoastră, în mod voluntar, 
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate pe această cale, în vederea soluționării cererii depuse. Vă facem cunoscut faptul că 
Primăria Municipiului Arad prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 
679/2016, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale administrației publice locale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei 
justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr.679/2016 printr-o 
cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.
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