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Către,  

Primarul Comunei Voiteg 

Cerere emitere 

Certificat de atestarea a existentei construcției 

 

 

Subsemnatul(a) ...............................................................................................................* cu domiciliul/sediul în 

județul ......................................................*, municipiul/orașul/comuna ..................................................................*, 

satul ................................................................................................*, sectorul ............., cod poștal .........................., 

str. ..................................................................................................*, nr. ............ *, bl. ........., sc. ........., et. ........., 

ap. ........., tel: ..................................................*, e-mail ......................................................, vă rog să-mi eliberați 

Certificatul de atestare a existenței construcției pentru clădirile finalizate în baza Autorizației de Construire nr. 

.............. din .........................................*, eliberata de Primăria Comunei Voiteg, pentru lucrările de 

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

....................................................................................................................................................................................*, 

din județul Timiș, comuna Voiteg, satul ...................................................................*, cod poștala ........................*, 

str. ............................................................................, nr. ........., bl ......., sc. ......., et. ......., ap ......., identificat prin 

CF nr. ..........................................*, nr. cad/top ........................................................................................................*, 

în baza Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. .......... din ............................... înregistrata cu nr. 

...................... din ................................ 

 

Certificatul îmi este necesar la OCPI Timiș în vederea înscrierii construcțiilor în cartea funciara. 

 

 

Odată cu introducerea datele cu caracter personal prin acest formular, acestea vor fi procesate prin sisteme 

manuale și/sau automate în scopul solicitat, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și libera circulație a 

acestor date. 

Nu se efectuează transferuri ale acestor date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului 

în care deținem obligația aceasta prin lege (ex. prevederile Legii 50/1991, Legii 350/2001). 

Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul arhivarii, dar această dată poate fi modificată în cazul 

în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice 

precum sau în alte scopuri prevăzute prin lege.  

Aveți dreptul de: acces la aceste date, rectificarea/restricționarea prelucrării, de a vă opune prelucrării, 

respectiv solicitarea ștergerii datelor și/sau de a depune o plângere în fața ANSPDCP. 

Datele cu caracter personal solicitate prin cereri sunt obligatorii, reprezintă o cerință legală și sunt necesare 

întocmirii actelor administrative solicitate prin cerere. În cazul în care nu completați date cu caracter personal, 

situație ce va avea consecințe precum imposibilitatea de a emite actele administrative solicitate, imposibilitatea 

comunicării cu dvs. prin orice mijloc, etc. 

Sunt decacord cu prelucrarea de către Primăria Comunei Voiteg a datelor cu caracter personal, în condițiile 

Legii. 

 

 

 

 

 

 

Nume ..................................................................................................*, Semnătura ...............................................* 

 

 

Se vor completa toate datele solicitate de pe verso. 



......* - câmpurile astfel marcate sunt obligatorii, se înscriu de către beneficiar/reprezentant al acestuia. 

   ** - căsuțe se bifează cu X în cazul afirmării, în cazul infirmării acestea nu se completează. 
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FISA TEHNICA A CONSTRUCTIEI 
 

A.C. nr. ..............* din data de ................................* 

 Termen de valabilitate, pana la data de: ................................* 

 Prelungire, din data: ................................*, pana la data de: ................................* 

 Anunț începerea lucrărilor I.S.C. ................................* 

Sursa de finanțare: 

 Subvenții bugetare exclusiv cele pentru locuințe sociale; 

 Subvenții bugetare pentru locuințe sociale; 

 Surse proprii (inclusiv credite) ale persoanelor juridice; 

 Surse proprii (inclusiv credite) ale persoanelor fizice construite prin ordonatori de credite; 

 Surse proprii (inclusiv credite) ale persoanelor fizice executate în regie proprie; 

 Subvenții bugetare pentru locuințe ale sinistraților; 

 Donații din surse bugetare pentru locuințe ale sinistraților; 

 Donații din surse proprii ale persoanelor juridice pentru locuințe ale sinistraților. 

Valoarea declarata a lucrărilor este de: ..............................................* lei. 

Nr. niveluri: ..........* 

Felul locuinței:  

 Noua 

 Extindere 

Material de construcție al pereților exteriori: 

 Beton armat sau prefabricat din beton 

 Cărămidă, piatra sau înlocuitori cu planșee din beton armat 

 Cărămidă, piatra sau înlocuitori cu planșee din lemn 

 Lemn 

 Alte materiale (paianta, chirpici etc.) 

Dotare cu: 

Instalație electrica: 

 DA 

 NU 

Apa curenta: 

 DA 

 NU 

Canalizare: 

 DA 

 NU 

Baie: 

 DA 

 NU 

Sistem de încălzire: 

 centrala termica, 

 termoficare, 

 soba cu gaze, 

 soba cu combustibil solid, 

 soba cu combustibil lichid, 

 alte surse 

Sursa de energie la bucătărie: 

 gaze (rețea publica), 

 butelie, 

 electricitate, 

 alte surse 

Suprafața construita: ......................* mp 

Suprafața construita desfășurata: ......................* mp 

Suprafața utila desfășurata: ......................* mp 

Nr. camere: ............* / suprafața locuibila: ......................* mp 


