
 
Către, 
Primarul Comunei Crușeț 

 
 

SOLICITARE DE PARTICIPARE IN COMISIA DE RECEPTIE LA TERMINAREA   

              LUCRARILOR DE CONSTRUCTII 
 
 

Subsemnatul(a)_____________________________________, cu domiciliul în_______________, 
str._____________________, nr.___, bl.__, sc.__, et.__, ap.___, sectorul___, e-mail ________________, 
posesor al actului de identitate/paşaport seria____nr.___________ ,CNP________________________, 
reprezentant al_______________________, cu sediul in_________, inmatriculata la Registrul Comertului 
cu nr. _________, CUI_________________ ,  
 
prin prezenta solicit reprezentantului administraţiei publice locale participarea în calitate de membru în 
comisia pentru efectuarea RECEPŢIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE / 
DESFIINŢARE pentru obiectivul _________________________________________________________ 
______________________________ situat în com. Cruset, str.________________________, nr.___, 
realizat în baza Autorizaţiei de construire/desfiinţare nr. _______ din data _______________ . 
   
  Declar pe propria răspundere că, lucrările de construire/ desfiintare sunt realizate în totalitate si că 
am luat la cunostintă de prevederile art.37, alin.2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de 
constructii coroborat cu prevederile art.11, alin(1), lit.b, art.15, alin.(2) din Regulamentului de receptie a 
lucrărilor de constructii si instalatiilor aferente acestora, aprobat prin H.G. 343/2017 cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 

  De comun acord cu si cu ceilalti membri ai comisiei de receptie se va stabili data, ora si locul 
receptiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.  
 

Alăturat anexez, în funcţie de caz:  
1. Autorizaţia de construire / desfiinţare în copie;  
2. Copie act de identitate al titularului autorizatiei, in cazul persoanelor fizice, sau copie dupa certificatul 

de inregistrare emis de ONRC in cazul persoanelor juridice; 
3. Referat de specialitate intocmit de proiectant privind execuţia / desfiinţarea construcţiei 
4. Referat de specialitate intocmit de dirigintele de santier privind execuţia / desfiinţarea construcţiei 
5. Declaraţia privind valoarea reala a lucrarilor efectuate in baza autorizatiei de construire/desfiintare.  
6. Adresa I.J.C. Gorj privind confirmarea achitarii cotelor de 0.1% si  0.5% ( adeverință) 
7. Ridicare topo cu inventarul de coordonate pentru teren si constructie noua, efectuata de persoana 

autorizata 
8. Certificat de performanţă energetică a constructiei, după caz 
9. Anuntul de incepere a lucrarilor de constructie/desfiintare; 
10. Solicitarea prin care I.J.C Gorj este necesar să desemneze un  reprezentant, dupa caz 
11. Solicitare prin care I.S.U. Gorj, este necesar sa desemneze un reprezentant, dupa caz 

 
Nr. telefon de contact*________________ 

 
Data_____________     Semnatura__________________ 

 
 
 
 
(* Semnatarul cererii va mentiona un numar de telefon la care sa poata fi contactat ulterior) 
 
________________ 
Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Regulamentului European nr. 2016/679 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date. 


