Către,
INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCŢII ___________________________ /
INSPECTORATUL REGIONAL ÎN CONSTRUCŢII BUCUREȘTI-ILFOV
Solicitare desemnare reprezentant în comisia de recepție la terminarea lucrărilor
Subsemnatul (Subsemnata)/ Subscrisa _________________________________________________________, cu
adresa de corespondență în judeţul ________________________________, municipiul/oraşul/comuna
_________________________________, satul ______________________, sectorul ___, cod poştal _________,
str. ______________________________, nr. _____, bl. _____, sc. ___, et. ___, ap. ____
având calitatea de investitor, solicit, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) și ale art. 11 alin.
(2) lit. a) din Regulamentul privind recepţia construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994,
cu modificările și completările ulterioare, să desemnați un reprezentant al instituției dumneavoastră pentru a
participa, în calitate de membru, în comisia de recepție la terminarea lucrărilor de construcții pentru
obiectivul1:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Situat în municipiul/oraşul/comuna ________________________________, satul ______________________,
sectorul _____, str. ___________________________________, nr. ____.
Categoria de importanță a construcției2:
Finanțare:

integral fonduri private

;

A

;

B

;

C

;

integral fonduri publice

D

;

;
parțial fonduri publice

.

Lucrările de construcții s-au executat în baza autorizației/autorizațiilor de construire/desființare3:
______________________________________________________________________________________________
Eliberată (e) de: _______________________________________________________________________________
Număr Comunicare privind începerea execuției lucrărilor: _________________ din data: __________________
Număr Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor: _________________ din data: ___________________
Număr telefon de contact: _____________________; e-mail: ___________________________________________
Anexăm prezentei, conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) din Regulamentul de recepție a construcțiilor,
următoarele documente:
- copie a comunicării executantului către investitor a datei terminării tuturor lucrărilor prevăzută la art. 9
din Regulament;
- referatele pe specialități întocmite de proiectant;
- referatele pe specialități întocmite de diriginții de șantier cu privire la modul în care au fost executate
lucrările de construcții.
Data: ________________

1

Semnătura
(locul ștampilei)

Se va înscrie titulatura din autorizația de construire/desființare a lucrărilor de construcții executate. În cazul obiectivelor executate în
baza mai multor autorizații de construire succesive, se va menționa titulatura din autorizația inițială.
În situația în care se efectează recepția la terminarea lucrărilor în condițiile art. 4 din Regulamentul privind recepția construcțiilor, se va
preciza distinct și partea/obiectul/sectorul din/de construcţie supus recepției.
2
Se va bifa căsuța corepunzătoare categoriei de importanță a construcției nou edificate sau asupra căreia s-au executat lucrări de
intervenție.
3
Pentru fiecare autorizație de construire/desființare se va preciza numărul și data emiterii.

