
Către, 
Primarul sectorului 2 al municipiului Bucureşti 

 

COMUNICARE 

privind încheierea execuŃiei lucrărilor 
 

Subsemnatul‹1› _________________________________ CNP / CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu 
domiciliul‹²›/ sediul judeŃul ______________ municipiul/ oraşul/ comuna ________________________ 
satul _______________________________________ sectorul _____ cod poştal ___________________ 
strada _____________________________________ nr _______ bl ______ sc ____ et _____ ap ______ 
telefon/ fax ____________________________ e-mail ________________________________________ 
titular al AutorizaŃiei de construire / desfiinŃare nr. __________ din ______________20_____,emisă 
pentru executarea lucrărilor de construcŃii privind construirea / desfiinŃarea construcŃiilor şi 
amenajărilor‹3› _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_________________________________ în valoare de ____________________________________ lei. 
 

Aduc la cunoştinŃă 
 

Că la data de‹4› ___________________ ora ____________, au fost finalizate lucrările de 
construcŃii autorizate pentru imobilul – terenul si/sau construcŃii – situat în municipiul Bucureşti 
sectorul 2 cod poştal ____________ strada _______________________ nr _________ bl ________ 
sc ____ et _____ ap _______ 
Cartea funciară‹3› ____________________________________________________________________ 
Fisa bunului imobil ___________________________________________________________________ 
sau nr. cadastral ______________________________________________________________________ 
 

SEMNĂTURA(5) 
 

 

Data _____________________ 
 

____________________ 

PRECIZĂRI privind completarea formularului: 
    *) Se completează, după caz: 

    - preşedintele Consiliului judeŃean; 
    - primarul General al municipiului Bucureşti; 
    - primarul sectorului ..... al municipiului Bucureşti; 
    - primarul municipiului; 
    - primarul oraşului; 

- primarul comunei. 

____________________ 
1) Titularul autorizaŃiei (Numele şi prenumele persoanei fizice sau al reprezentantului persoanei juridice – inclusiv calitatea acestuia) 
2) Adresa poştală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice) 
3) Se înscriu datele de identificare din autorizaŃie (denumirea lucrării, capacitatea şi categoria de lucrări din autorizaŃie) 
4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunŃată cu minim 10 zile înainte 
5) Se aplică sigiliul, în cazul persoanelor juridice 
 

NOTĂ:  
• Formularul pentru ÎnştiinŃarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaŃia de construire/ 
desfiinŃare în două exemplare. 
• Titularul autorizaŃiei este obligat să păstreze pe şantier un exemplar al acestei înştiinŃări, cu numărul şi data înregistrării la 
emitent 
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