
 
 

 

                               Primarului mun. Bălți 

             
C E R E R E 

DE  ELIBERARE  A  AUTORIZAȚIEI  DE  CONSTRUIRE 

 
Subsemnatul _____________________________________________________________, 

cu domiciliul/sediul în raionul/municipiul/orașul/comuna/satul___________________________,   

strada______________________________ nr. ____ ap. ____, telefon de contact 

___________________________, adresa de e-mail____________________________________, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcție, solicit eliberarea autorizației de construire pentru imobilul/terenul cu nr. cadastral 

______________________________________, situat în municipiul ______________________,   

strada _____________________________ nr. ____ ap. ___.  

 

Autorizația de construire  este necesară pentru __________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Data __________________ 20____                             Semnătura __________________ 

 

BORDEROUL DOCUMENTELOR ANEXATE LA CERERE 

a) buletinul de identitate (în cazul persoanei fizice) sau certificatul de înregistrare (în cazul persoanei 

juridice)(copia); 

b) certificatul de urbanism pentru proiectare sau certificatul constatator, în cazul aplicării principiului 

aprobării tacite(copia); 

c) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în 

procesul executării lucrărilor de construcție și în perioada exploatării obiectului construit(copia); 

d) *extrasul din documentaţia de proiect, cuprinzând memoriul explicativ, planul general (plan de situaţie, plan 

trasare), faţadele, soluţiile cromatice, proiectul de organizare a executării lucrărilor de construcţie. Pentru 

autorizarea lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară, fațadele și soluțiile cromatice nu se prezintă în extrasul 

documentației de proiect (original); 

e) raportul unic de verificare a documentației de proiect pentru construcție, elaborat conform regulamentului 

aprobat de Guvern(copia); 

f) contractul privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant (beneficiar) şi proiectant(copia); 

g) extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice de pe lângă Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării privind avizarea pozitivă a proiectului de execuţie, în cazul proiectării 

intervenţiilor la monumentele de istorie, artă sau arhitectură ori în zonele construite înscrise în Registrul 

monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat(copia); 

h) certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 

218/2010 privind protejarea patrimoniului arheologic(copia); 

    i) acordul de mediu, dacă este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi dacă, din 

caracteristicile imobilului planificat, este evident că în acesta se vor desfăşura activităţi prevăzute de Legea nr. 

86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.” (copia); 

    j) actul care atestă dreptul de proprietate sau dreptul de superficie asupra terenului; 

    k) acordul scris al proprietarului pentru lucrările de construcție planificate de superficiar. Sunt exceptate de la 

obligația de a deține și de a prezenta acordul scris al proprietarului administrațiile și rezidenții zonelor economice 

libere care au înregistrat dreptul de superficie în registrul bunurilor imobile, pentru lucrările de dezvoltare a 

infrastructurii de producție (construcția halelor industriale) și a infrastructurii tehnico-edilitare în zonele 

economice libere, necesare în vederea desfășurării activităților prevăzute de Legea nr. 440/2001 cu privire la 

zonele economice libere. 

 

*documentație minim necesară pentru obținerea autorizației de construire. 


