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DOCUMENTE NECESARE EMITERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE PENTRU 

LUCRĂRILE AFLATE ÎN COMPETENȚA PRIMĂRIEI COMUNEI ADUNAȚI 
 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în urma încheierii convenției de colaborare 
pentru asigurarea parteneriatului tehnic între Primăria comunei Adunați și Consiliul județean Prahova, Primarul 
comunei Adunați, prin compartimentul de specialitate, emite cu avizul structurii de specialitate a Consiliului 
județean Prahova certificate de urbanism și autorizații de construire/desființare pentru toate categoriile de 
construcții ALTELE decât locuințe individuale, anexe gospodărești, branșamente și împrejmuiri situate în 
intravilanul unităților administrativ-teritoriale cu excepția celor care sunt monumente istorice clasate sau în 
procedura de clasare. 

 
Documente necesare emiterii Autorizației de construire: 
 

1. Cererea-tip - formularul model F.8, inclusiv ANEXA, corect completate cu elementele de identificare 
şi datele tehnice conform proiectului pentru autorizaţia de construire (DTAC), semnate şi după caz, 
ştampilate de beneficiar; 

2. Certificatul de urbanism (copie); 
3. Actul doveditor al titlului  asupra imobilului (teren şi sau/construcţii), care să îi confere 

solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (parte scrisă şi desenată - copii legalizate); 
4. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC ) întocmită 

în baza prevederilor anexei nr. 1 la Legea nr. 50/1991 republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, însoţită de referatele de verificare şi după caz, referatul de expertiză tehnică, 
semnate şi ştampilate (2 exemplare, original); 

5. Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (DTOE), după caz (2 exemplare, original); 
6. Toate avizele, acordurile, studiile, referatele de verificare şi planurile de situaţie pe ridicare 

topografică vizate de OCPI Prahova, solicitate prin certificatul de urbanism (copii+originale); 
7. Documentul de plată al taxei de emitere a autorizației de construire; 

 
Documente necesare emiterii Autorizației de desființare: 
 

1. Cererea-tip - formularul model F.8, inclusiv ANEXA, corect completate cu elementele de identificare 
şi datele tehnice conform proiectului pentru autorizaţia de construire (DTAD), semnate şi după caz, 
ştampilate de beneficiar; 

2. Certificatul de urbanism (copie); 
3. Actul doveditor al titlului  asupra imobilului (teren şi sau/construcţii), care să îi confere 

solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (parte scrisă şi desenată - copii legalizate); 
4. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare (DTAD ) întocmită 

în baza prevederilor anexei nr. 1 la Legea nr 50/1991, însoţită după caz, de referatul de expertiză 
tehnică, proiectul pentru organizarea de şantier (DTOE), etc.– semnate şi ştampilate (2 
exemplare, original); 

5. Fotografii color format 9x12 cm ale tuturor faţadelor (în cazul clădirilor); 
6. Avizele și acordurile, solicitate prin certificatul de urbanism (copii+originale); 
7. Adeverinţa cu valoarea fiscală sau de inventar a imobilului care se desfiinţează (original şi 

copie); 
8. Documentul de plată al taxei de emitere a autorizației de desființare. 
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PRELUNGIREA VALABILITĂȚII AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE ELIBERATE 
DE PRIMĂRIA COMUNEI ADUNAȚI 

 

În cazul în care lucrările de construcţii nu au fost începute ori nu au fost executate integral 
în termenele stabilite prin autorizaţia de construire/desfiinţare (conform duratei de execuţie), 
investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei. 

 
Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se acordă de către emitent – o 

singură dată - la cererea titularului, formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării termenului de 
valabilitate. 

 
Prin valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare  se înţelege : 

 
a) intervalul de timp de cel mult 12 luni de la data emiterii actului, în care solicitantul este 

obligat să înceapă lucrările autorizate; 
b) beneficiarul este obligat să anunţe emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare 

(Primăria) începerea execuţiei lucrărilor prin formularul-tip în intervalul stabilit la pct. a) în acest 
caz – valabilitatea se extinde pe toată durata de execuţie stabilită prin autorizaţie; 

c) în cazul în care beneficiarul a început lucrările, dar nu a înştiinţat emitentul asupra datei de 
începere (formular tip) - fapta constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 1000 lei, 
iar durata de execuţie se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei. 

 
Documente necesare: 

 
1. Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (formular tip F12) -  

corect completată, semnată şi după caz, ştampilată de beneficiar; 
2. Autorizaţia de construire/desfiinţare obţinută de beneficiar (original); 
3. Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilităţii autorizaţiei (1 exemplar, original); 
4. Documentaţia tehnică derivată din DTAC/DTAD – după caz – prin care se evidenţiază stadiul 

fizic al lucrărilor realizare în baza autorizaţiei, precum şi lucrările rămase de executat (1exemplar, 
original); 

5. Chitanţa sau ordinul de plată privind taxa pentru  prelungirea  valabilităţii  autorizaţiei  de 
construire/desfiinţare (copie). 
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