
CEITERE PENTRU EMITEITEA ACORDULUI
TEMI'ORAITA DE EXECUTIA UNOII LUCRAII

DE REPARATII

Catre
Primarul comuna Pecineaga

CEREII.E

pentru entiterea acordului de publicitate ternporara

Subsemnatul _ reprezentant al
C.U.I. _ ou domiciliul/sediul in.iudetul
sectorul _ cod postal strada nr._ bloc _ sc _ cp._.

Iooalitatea

telefonifax e-mail

solicit emitelea ACoRDULUI TEMpoRAI{A DE nxECUt tA uNoR LUCi{AII DE REPAItA.lll
LA IMOBIL CE NU NE,CESTIA AUTOIUZATIE D[ CONSTI{UIRE CONFORM LEGII.

in scopul:

pentru imobilul - terenul si/sau constructia, situat in comuna pecineaga, satstr. nr.
C.F._ nr cad 

--incepand cu data de

Anexez urrlatoarele :

pana in data de

Data
Semnatula



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA COMUNEI PECINEAGA

Nr. din

Uulare cererii ad|esatc de (r)

ACORD ANIC

dinNr.

municiuiul
cu domiciliul(,) ln.iudelul

satul

orasul
comuna

sectolul

ff._ bl. _ sc. _ et. _ ap.

e-mail

cod postal

telefon / f'ax

in vederea emiterii autorizaliei de construire / desfiin{are,

Vdzdnd documentalia depusd gi avizele favorabile din FI$ELE TEHNICE anexate, se emite:

ACORD UNIC

FAr'i / cu urmtrtoarele conditii

Pentru lucrarile

situate in.iudetul

municipiul
orasul satLrl

comuna
cod poltal

sau identificat plin(r)

strada nr._bl._sc. _et._ap.

in baza prezentului ACORD UNIC se poate emitc autorizalia cle consLruire / desfiinlare.

PRIMAR
STAN NICULAE

L,S,

p. ARHI'I'ECT gEF
DUMITRI] GHF]OR(iHI]

(1) Numele qi prenumele solicitantului
(2) Adresasolicitantului
(3) Date de identificare a imobilului (nr. Ca4ii Funciare sau a Fi$ei bunului imobil, dupa caz) $i planurile topografice

scctorul



Catre,
Primaria comunel Pecineaga

Subsemnatul

CERERE

PENTRU EMITEREA AVIZULUI PREALABIL DE OPORTUNITATE

C, N. P,

municipiul
Cu domiciliul / sediul a in judetul orasul

nr.

AVIZULUI PREALABIL DE OPORTUNITATE

et.

cod postal

nr. bt. sc. et. ao.
sau identificat prin

Comuna satul
sectorul -- cod postal _
strada

e-mail

ln conJormitate cu Legea 242 privind aprobarea ordonantei Guvernului nr.27l200g pentru
modificarea si completarea Legii nr. 3s0/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul ,
solicit emiterea

Pentru imobilul - teren si / sau constructii-situat in judetul Constantaorasul_ satul
comuna
strada

SuprafataterenuluipentrucaresesoIicitaAvizul
Solicit avizul prealabil de oportunitate in scopul

Anexez

Data Semnatura




