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                         Către, 
 

                      Primarul orasului Tautii Magheraus 
 
 

C E R E R E  
pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism 

 
 

              Subsemnatul
1)

 …………………………….…………………. , CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu 

domiciliul
2)

/sediul în judeţul…………………………..……, municipiul/oraşul/comuna ……………….………….., 
satul ……..……………….., sectorul …., cod poştal …………….., str. ………………………………….. nr. ……, bl. 
….., sc. …., et. …., ap. ….., telefon/fax ………………………., e-mail …………………………………….…...,  

în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit:  
 

prelungirea valabilităţii 
Certificatului  de urbanism 

nr. ……….. din ………………. 
 

pentru imobilul  teren şi/sau construcţii , situat în judeţul …………………….…….………………., 
municipiul/oraşul/comuna ……………………..………..….., satul…………………....……….…….., sectorul……, 
cod poştal …………….., str. …………………….………………….. nr. ……, bl. ……, sc. …., et. ……, ap. ……, 

sau identificat prin
3)

 ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….., 
              Solicit prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism nr. ….… / ………….. din data de …………… 
până la data de …………… . 

Anexez prezentei cereri: 

 certificatul de urbanism nr. ….… / ………….. . (în original) 

 documentul privind achitarea taxei (în copie) 
 
 

                                                                                                                                        Semnătura
5)

   
 

                      …………………………….…         

               L.S. 
 

 

 Data ……………………………                                                   
 
__________________________ 

*
)
 Se completează, după caz :   

 preşedintele Consiliului judeţean ……………….. 

 primarul General al municipiului Bucureşti
 

 primarul sectorului ……. al municipiului Bucureşti 

 primarul municipiului ……………………………….
 

 primarul oraşului ……………………………………
 

 primarul comunei ………………………………….. 
__________________________ 

1)
 Numele şi prenumele solicitantului 

2)
 Adresa solicitantului 

3)
 Date de identificare a imobilului  teren şi/sau construcţii 

 



Prin prezenta, imi exprim acordul pentru prelucrarea si stocarea, de catre Primaria orasului Tautii 
Magheraus, a datelor mele cu caracter personal  in conformitate cu Legea nr. 190/18.07.2018 privind masuri 
de punere in aplicare a regulamentului (UE) 679/2016 al parlamentului European si al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 
personal. 
Am luat la cunostinta ca datele vor fi tratate confidential, pastrate doar pe perioada prevazuta de lege si 
utilizate in scopul prestarii serviciilor publice de interes local, in vederea exercitarii activitatii specifice 
institutiei publice si a solutionarii cererii formulate. 
Am fost informat ca in conformitate cu legislatia in vigoare beneficiez de dreptul de acces, de interventie 
asupra datelor,de a ma opune prelucrarii datelor personale si de a solicita stergerea datelor. 
  
                                                DA □                                                                  Nu□ 
   
                           Daca ati bifat casuta Nu , cererea dumneavoastra nu poate fi inregistrata! 
 
 
Data                                                                                                                                                Semnatura 
 

 


