
 
 
 

Către, 
Primarul Comunei Cruset 

 
 

SOLICITARE DE PARTICIPARE IN COMISIA DE RECEPTIE LA TERMINAREA   

              LUCRARILOR DE CONSTRUCTII 
 
 
 
 

Subsemnatul/a  , reprezentant al 
 

SC  cu domiciliul/sediu in localitatea    
 

Strada  , nr.  , bl.  , sc.  , ap.  sectoral     
 

Legitimat cu CI/BI/CUI  seria  numarul  , avand 
 

CNP  in calitate de beneficial at autorizației/autorizațiilor de 
 

construire nr .   emisa/e pentru executarea lucrarilor de 
 

construire/desființare a  pe 
 

terenul situat în loc. Cruset, Str.         
 

telefon    pentru    contact   , va solicitam să desemnati 
persoana/persoanele din cadrul institiției dumneavoastra care sa participe  in  COMISIA  DE 
RECEPTIE LA TERMINAREA    LUCRARILOR   DE CONSTRUCTII  în conformitate cu 
art. 37, alin. 2'  din  Legea  nr. 50/1991,  privind  autorizarea executarii  lucrarilor  de construcții cu 
completarile și modificärile ulterioare coroborat cu art.15 alin.3 din H.G.R. nr. 343/2017, 
regulamentul privind receptia constructiilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

             Data:                                                            Semnătura: 



 

 

OPIS DOCUMENTE 

RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRURILOR DE CONSTRUCȚII  
 
 
 

Nr. 
Crt. 

DOCUMENT Există Nr 
fie 

Obs. 

1. Solicitare tip    

2 Autorizatie de construire/desfiintare in copie    

3 Referatele pe specialități intocmite de proiectant și dirigintele 

de șantier cu privire la modul in care a fost executata lucrarea . 
in original 

   

4. Copie act identitate al titularului autorizatiei dc construire, in 

cazul persoanelor fizice, sau copie dupa certificatul de 
inregistrare emis de ONRC in cazul persoanelor juridice 

   

5 Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor efecutate in baza 
autorizatiei de construire/desfiintare 

   

6 Imputemicire in cazul solicitarilor in care titularul autorizatiei 
de construire este reprezentat de alta persoana 

   

7 Adresa lnspectoratului Regional in constructii Gorj 
prinvind confirmarea achitarii cotelor de O,1% si  0.5% 
( adeverință) 

   

8 Anunțul de începere a lucrărilor de construcției    

9 Certificat de performanta energetica al constructiei    

10 Solicitarea  prin  care lnspectoratul Regional in constructii 
Gorj este necesar să desemneze un  reprezentant 

   

11 Solicitarea prin care Inspectoratul pentru situatii de urgenta 

Gorj este necesar sa desemneze un reprezentant 

   

12 Procesul verbal de receptie parțială, dupa caz    
 

 

Mentiune: 

In cazurile in care prin documentatia tehnica, anexa la autorizatia de construire sunt 
prevazute spatii verzi, in momentul intrunirii comisiei de receptie realizarea lor trebuie sa fie 
finalizata. 

 

 

Data:       Semnatura: 


