
 

F.13 
Către, 
_____________________________________________________________ 
[conducătorul autorității administrației publice emitente *)] 
 

                                           COMUNICARE 
                                 privind începerea execuției lucrărilor 
 
       Subsemnatul*1) _____________________________________ , CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu 
domiciliul*2)/sediul în județul ____________, municipiul/orașul/comuna __________, satul _________, 
sectorul ___, cod poștal __________,  str. ____________________________, nr. _____, bl. ____, sc. ____, 
et. ____, ap. ____, telefon/fax _____________, e-mail _______________, titular al Autorizației de construire 
/desființare nr. ________ din ___________, emisă pentru executarea lucrărilor de construcții privind 
construirea/ desființarea construcțiilor și amenajărilor*3) ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
în valoare de _______________ lei, 
 
Aduc la cunoștință 
Că la data de*4) ____________ ora ______ , vor începe lucrările de construcții autorizate 
pentru imobilul - teren și/sau construcții -, situat în județul ___________, municipiul/orașul/comuna _________, 
satul ___________, sectorul ___, cod poștal _________, str. _____________________________ nr. ______, 
bl. _____, sc. _____, et. ____,  ap. ____ 
Cartea funciară*3) _______________________________________________ 
Fișa bunului imobil _______________________________________________ 
sau nr. cadastral _________________________________________________ . 
 
Data  ___________________                                      Semnătura*5)_________________________ 
 
                                                                                                     L.S. 

 
Subsemnata/Subsemnatul ......................................................1 având codul numeric personal 
........................................1, domiciliat la adresa......................................................1, declar prin 
prezenta pe propria răspundere, că toate documentele furnizate și consemnate în prezenta cerere 
sunt corecte și complete. Înțeleg că omisiunea sau incorectitudinea în prezentarea documentelor, în 
scopul de a obține avantaje se pedepsește conform legii. 
Data ......................................., .......................................................2,  ................................3  
1Potrivit datelor din actul de identitate; 2 Prenumele și NUMELE, în clar. 3Prin semnare consimt prelucrarea datelor cu caracter personal. 
FOARTE IMPORTANT: Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare: Petentul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim prin solicitarea acestei declarații, se 
poate adresa instanței de contencios administrativ competente. 

 
PRECIZĂRI privind completarea formularului: 
*) Se completează, după caz: - președintele Consiliului județean ....– primarul General al municipiului 
București– primarul sectorului ....... al municipiului București– primarul municipiului .....................................–
 primarul orașului ..........................................– primarul comunei ......................................... 
*1) Titularul autorizației (Numele și prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice - 
inclusiv calitatea acestuia) 
*2) Adresa poștală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice) 
*3) Se înscriu datele de identificare din autorizație (denumirea lucrării, capacitatea și categoria de lucrări din 
autorizație) 
*4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunțată cu minim 10 zile înainte 
*5) Se aplică sigiliul, în cazul persoanelor juridice 
NOTĂ: 
● Formularul pentru Înștiințarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizația de 
construire/desființare în două exemplare. 
● Titularul autorizației este obligat să păstreze pe șantier un exemplar al acestei înștiințări, cu numărul și data 
înregistrării la emitent. 
 



 

 
 
 
 

NOTĂ DE INFORMARE 
În cazul depunerii documentațiilor/cererilor care se vor soluționa prin  

Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Cristian 

 

 Primăria Comunei Cristian, județul Brașov, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personalprin 
prezenta cerere prin mijloace automatizate/manuale, destinate îndeplinirii obligațiilor legale. 

Este necesar să ne furnizați datele, deoarece refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea 
soluționării cererii. 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator dar pot fi comunicate și altor instituții, 
societăți sau terți, în baza și în limitele prevederilor legale. 

Datele sunt păstrate doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor scopurilor pentru care au fost 
colectate, cu respectarea legislației înn vigoare. 

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, 
beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificarea și ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la 
portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat. Pentru 
execrcitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul primăriei sau la 
adresa de e-mail registratura@primariacristian.ro.  

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa ANSPDCP și justiției. 

Datele dumneavoastră nu sunt transferate în străinătate. 

  

Subsemnatul/a _______________________________________, prin prezenta declar că am fost 
informat/ă că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor 
legale ale instituției.  

Am luat la cunoștiință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta vor fi 
prelucrate de către Primăria Comunei Cristian, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 
679/2016. 

 

Data ___________       Semnătura _____________________ 
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