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Procedura pentru efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construire resp. întabularea 

construcției realizate în baza Autorizației de Construire/Desființare 
 

1. Beneficiarul obține  

a. Adeverință număr administrativ – de la Primăria Livezeni 

b. Adeverință schimbare destinație – de la Primăria Livezeni 

c. Memoriu tehnic și plan de amplasament ”as-is” de la un topograf autorizat care să detalieze în 

documentație suprafețele desfășurate împărțite pe nivele și toate detaliile necesare întabulării construcției 

d. Certificat de performanță energetică 

e. Documente justificative din care să rezulte valoarea finală a investiţiei conform prevederilor legale – deviz 

general la final – de la proiectantul lucrării  

f. Punctul de vedere al proiectantului privind execuția construcției. 

g. Referat al dirigintelui de șantier 

h. Extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi (30 de zile) – de la Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară (OCPI) 

2. La Primăria Livezeni, Direcția de Impozite și Taxe locale beneficiarul înregistrează construcția în scopul stabilirii 

impozitului pe clădiri, completează ”DECLARAȚIA privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de 

construire” și obține CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ 

3. Beneficiarul depune la Inspectoratul de Stat în Construcții (Târgu Mureş, Str. Cuza Vodă nr. 43) DECLARAȚIA privind 

valoarea reală a lucrărilor și cele documentele de la punctul 1.f. și 1.g. și obține Adeverința eliberată de ISC prin care 

se confirmă plățile efectuate 

4. La Primăria Livezeni, Direcția Urbanism, beneficiarul completează cererea pentru desemnarea unui reprezentant al 

Primăriei în vederea efectuării recepţiei (alăturat) și anexează următoarele: 

a. Autorizaţie de Construire și eventuala prelungire a valabilității – copie 

b. Buletin identitate/Carte identitate/Paşaport sau CUI în cazul persoanelor juridice – copie 

c. Acte proprietate - numai pentru cazul înstrăinării imobilului în curs de execuţie de către titularul 

autorizaţiei de construire – copie  

d. Punctul de vedere al proiectantului privind execuția construcției 

e. Referat al dirigintelui de șantier 

f. Certificatul de performanță energetică 

g. Documente justificative din care să rezulte valoarea finală a investiţiei conform prevederilor legale – deviz 

general la final 

h. Adeverinţa eliberată de ISC, prin care se confirmă plăţile efectuate 

5. Se stabilește data și ora recepției împreună cu Responsabilul de Urbanism  

6. După efectuarea recepției se încheie PROCESUL VERBAL  DE  RECEPȚIE  LA  TERMINAREA  LUCRARILOR și 

benefiociarul obține CERTIFICATUL DE ATESTARE A EDIFICĂRII/EVIDENȚIERII CONSTRUCŢIEI prezentând 

următoarele documente 

a. Copie CI/CUI 

b. Copie Autorizație de Construire 

c. Copie Proces verbal de Recepție 

d. Certificatul de performanță energetică 

e. Memoriu tehnic și plan de amplasament ”as-is” de la un topograf autorizat 

f. Extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi 

7. Beneficiarul se va adresa topografului de încredere/OCPI pentru pașii suplimentari necesari pentru realizarea 

întabulării construcției în cartea funciară 

 



                                     
                      
Codul de identificare fiscală: 4619140                    Nr. ............../…….../20…...                                        
Adresă: Livezeni, Str. Principală nr. 76 
Telefon:0265/243303 
Fax: 0265/257793 
e-mail: livezeni@cjmures.ro  
 

DECLARAŢIA 
privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire 

 
    Subsemnatul…………………………………..reprezentant al beneficiarului……………………………….. cu 
domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/.........................., judeţul ................................., codul poştal .............., 
municipiul/oraşul/comuna ........................ satul/sectorul ............, str. ..........................................., nr. ......., bl. .........., 
sc. ......., et. ......, ap. ......., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .........., C.I.F.*) ..................., tel./fax 
..............................., e-mail ............................, în calitate de beneficiar al autorizaţiei de construire 
........./....................., emisă de către Primăria Comunei Livezeni, având stabilită obligaţia de a executa integral 
lucrările autorizate, inclusiv instalaţiile aferente acestora până la data de ............./................, declar că valoarea 
reală a lucrărilor este de: .......................... lei. 
 
FIŞA DE CALCUL privind regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire 

Nr.crt Specificaţie U.M. Valori 

1 Valoarea lucrărilor declarată de solicitant la emiterea autorizaţiei 
de construire, înscrisă în aceasta 
a.În cazul în care valoarea din rd.7 este determinată în funcţie de 
valoarea înscrisă la rd.3  

lei  

2 Taxa încasată la eliberarea autorizaţiei de construire determinată în 
funcţie de valoarea înscrisă la rd.3 respectiv: valoare rd.3 x1% 

lei  

3 Valoarea reală a lucrărilor declarată de solicitant, la terminarea 
acestora 
b.În cazul în care valoarea din rd.7 negativă, taxa datorată se 
determină în funcţie de valoarea înscrisă la rd.6, respectiv: valoarea 
rd.6 x 1%  

lei  

4 Suprafaţa construită desfăşurată a clădirii**) mp  

5 Valoarea impozabilă a clădirii, potrivit anexei nr.1 
c.Pentru clădirile cu destinaţia de locuinţă şi anexele gospodăreşti, 
taxa se reduce cu 50% 

lei/mp  

6 Valoarea impozabilă a clădirii (rd.4 x rd.5) lei/mp  

7 Valoarea din rd.3 – Valoarea din rd.6 = +/- 
d. În cazul în care prin autorizaţia de construire s-a autorizat 
executarea de lucrări la o clădire existentă, iar în urma acestora, 
suprafaţa construită nu s-a modificat, regularizarea taxei se face numai 
în funcţie de valoarea înscrisă la rd.3 

lei  

8 Taxa datorată de solicitantul – contribuabil ca efect al stabilirii 
valorii impozabile/reale a clădirii 

lei  

9 Diferenţa de încasat de la solicitantul – contribuabil ca efect al 
regularizării 

lei  

 
              Data                                                                                                 Semnătura 
…………………………….                                                               …………………………………. 
 
*)Se va completa:codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numărul de identificare fiscala, după caz);etc. 

**) Nu se completează in cazul contribuabililor - persoane juridice 

Anexa nr.43 
Model 2009   ITL 068 

ROMÂNIA 
Comuna Livezeni 
Primar 



Catre, 
PRIMARIA LIVEZENI 

 
Subsemnatul………………………………………………………domiciliat în judeţul………………………..… 
localitatea……………………………..…….. str…………………………………….. nr………. bloc……. sc…… 
et…….. ap……. sector…. posesor al BI/CI……… nr………… eliberat(ă) 
de………………………………………. la data …………………….. CNP.…………………………………………..  
 
vă rugăm să desemnaţi un reprezentant al Primăriei în vederea efectuării recepţiei la 
terminarea lucrărilor de construire pentru obiectivul ……………………………….………… 
……………………..………………………………………………………………………………………………….. din str. 
…………………………………………. nr.………. executate în baza Autorizaţieide Construire 
nr……… din …………………… eliberată de…………………………………………………  
 
Prin prezenta declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile legii penale 
conform art. 292 Cod Penal, următoarele: lucrarile au fost realizate in totalitate si 
există un număr de ……. coproprietari ai investiţiei, şi anume 
………………….............................................…………………………………………………  
 
Propunem convocarea comisiei pentru efectuarea recepţiei în data de……………………….. 
la ora …………………………….. Nr. telefon: fix……………………………… mobil …………………………… 
 
 
Anexez următoarele : 
1. Autorizaţie de Construire – copie 
2. Buletin identitate/Carte identitate/paşaport – copie 
3. Acte proprietate - numai pentru cazul înstrăinării imobilului în curs de execuţie de 
către titularul autorizaţiei de construire – copie 
4. Punctul de vedere al proiectantului privind executia constructiei. 
5. Referat al dirigintelui de șantier 
6. Certificat energetic 
7. Documente justificative din care să rezulte valoarea finală a investiţiei 
conform prevederilor legale – deviz general la final 
8. Adeverinţa eliberată de I.S.C., prin care se confirmă plăţile efectuate; 
 
 
DATA ……………….        SEMNĂTURA………………. 



Nr. ____ din ___________ 

Către, 

PRIMĂRIA LIVEZENI 

 

 

 Prin prezenta subsemnatul/a ……………………………….. identificat/ă prin CI/BI seria…… 

nr.……..........., CUI/CNP………………………………., domiciliat/ă/sediul în județul………………. 

loc.…………..…………………… str.……………...…………………. nr.……. bl….…. sc……. ap…… 

telefon…………………… 

 

vă rog să-mi eliberați un Certificat de atestare a edificării construcțiilor și un Certificat de 

atestare fiscală necesari la realizarea unei documentații cadastrale de primă înscriere  

 

pentru lucrarea realizată conform Autorizației de construire nr…..… din…………… și recepționată 

prin Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr……… din ………………. 

 

Nume………………………… 

Data………………………….. 

Semnătura………………….. 

 


