
Domnului PRIMAR al  
ORAŞULUI  LARI 
Provincia Pisa 

  
Ştampilă 
valabilă

 

Serviciul Tehnic  
Unitatea operativă de Amenajarea Teritoriului – 
Construcţii private 

   

Piaţa Vittorio Emanuele II, 2       
56035 – Lari (Pisa)    

   
     

 
 PARTE  REZERVATĂ BIROULUI DE PROTOCOL  

 
DOSAR nr. ___________________ 
 

DATA    :  ______________________ 

 

 

PROT.  :   _____________________ 
 

 
 
Subiect:  Cerere de CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII LOCUINŢEI pentru verificarea 
cerinţelor stabilite în Decretul-lege nr. 25/07/1998 cu nr. 286 cu modificările ulterioare. 
 
Subsemnatul(a)  __________________________________________________________ 

născut(ă) în _____________________________________ Provincia _____ la __ /__ /____   

Cod fiscal_________________________________________ 

cu domiciliul în ______________________ Str. / Piaţa _____________________ nr.______ 

telefon ____________________ 

în calitate de 

 □ Proprietar al locuinţei supuse certificării 
 □ Chiriaş în locuinţa supusă certificării 
 □ Domiciliat în locuinţa supusă certificării 
 □ Altele __________________________________ 
 

SOLICIT 
să se elibereze certificatul care are ca obiect locuinţa situată în Oraşul Lari, satul / localitatea 

_____________________________________________ 

strada _______________________________ nr. _______, 

identificată la Registrul Funciar din Pisa, în Biroul Cadastral al oraşului Lari la pagina de 

dosar nr.  __________   parcela nr. _______________  tarla nr.__________ 

în scopurile autorizate de către Legea în cauză, şi anume pentru: 
□ Reîntregirea familiei (a se vedea documentaţia ce trebuie ataşată în mod obligatoriu) 
□ Decretul Fluxurilor de migraţie ale cetăţenilor extracomunitari  
□ Reînnoirea permisului de şedere / permis de şedere CE (fosta carte de şedere)  
□ Reînnoirea permisului de şedere  
□ Altele _________________  



Cu acest scop,  
INFORMEZ CĂ  

PROPRIETARUL locuinţei este  ______________________________________________;  

TITULARUL contractului de închiriere / comodat este______________________________.  

 
 
ATAŞEZ CERERII URMĂTOARELE DOCUMENTE: 
  

애 Fotocopie a contractului de proprietate/închiriere/altul___________________________ 
    a locuinţei valabil şi corespunzător înregistrat, 
 

sau 

애 Renunţarea la succesiunea referitoare la locuinţă; 
 
애 Fotocopia a documentului de identitate (carte de identitate, permis de conducere, 
permis de şedere, permis de şedere CE); 
 
애 Certificat cadastral actualizat cu menţionarea numărului de camere; 
 
애 Plan cadastral al locuinţei care face obiectul certificării (emisă de către biroul provincial 
de Amenajare Teritorială, oficiul din Pisa) 
 

sau 

애 Declaraţie despre conformitatea construcţiei urbane referitoare la starea de fapt a 
locuinţei, emisă de către proprietar (prin completarea formularului “A” ataşat) 
 
N.B.  documentaţie de prezentat în mod obligatoriu  pentru certificările care vizează 
REÎNTREGIREA FAMILIEI : 
 

애 Planul locuinţei redat la scara 1:50 sau 1:100, ştampilat şi semnat de către un tehnician 
calificat (îndicând destinaţiile, suprafeţele, înălţimele camerelor şi dimensiunile ferestrelor) 
cu declaraţia corespunzătoare de conformitate a reprezentării grafice cu situaţia reală 
actuală a locuinţei )  
 
애 Altele 
  (a se specifica)________________________________________________________  
 
Lari, la data de___________________ 

    Semnătură solicitant   
 

_____________________ 

 



FORMULARUL “A ”  
Declaraţie referitoare la conformitatea construcţiei urbane a locuinţei  

  
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE ÎNLOCUITOARE A ACTULUI NOTARIAL 

( Art. 47 din D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 )  
 

Subsemnatul(a)________________________________________________________ născut(ă) în 
___________________________________________la data de__________________cu domiciliul / 
sediul în 
___________________________________sat_____________________________________ 
str./piaţă_______________________________________nr.___, telefon______________________ 
Cod Fiscal____________________________________________________________________, 
în calitate de : PROPRIETAR/ (alt titlu) _______________________________________________ 
al locuinţei situate în Oraşul Lari, sat / localitate  _________________________________ 
str. ______________________ nr. ______, identificată la Registrul Funciar din Pisa, în Biroul 

Cadastral al Oraşului Lari la pagina de dosar nr.  ________  parcela nr. __________  tarla nr.______;  

 
în conformitate şi în scopurile prevăzute în art. 47 din D.P.R. 28/12/2000, nr. 445, Cunoscând faptul 
că declaraţiile false sau folosirea de acte false sunt pedepsite conform Codului Penal 

 
DECLAR 

 
- REALIZAREA / CONSTRUIREA LOCUINŢEI  - 

� Locuinţa menţionată ce face obiectul cererii de certificare a fost realizată cu:  
   (Autorizaţie de construcţie / Permis de construire /altele, a se specifica) 
______________________________________ NR.__________________ din ___/____/_______ 
______________________________________ NR.__________________ din ___/____/_______ 

 
� Locuinţa care face obiectul cererii de certificare exista înainte de data intrării în vigoare a Legii din 6 
august 1967, cu nr. 765 (intrată în vigoare la 1 septembrie 1967);  
� Locuinţa care face obiectul cererii de certificare exista înainte de data intrării în vigoare a Legii din 
17 august 1942 , cu nr.1.150 (intrată în vigoare la 17 octombrie 1942);  

 
- TRANSFORMAREA CONSTRUCŢIEI LOCUINŢEI   - 

� Locuinţa nu a suferit transformări de construcţie şi, de la ridicarea ei, nu au fost realizate intervenţii 
asupra construcţiei sau schimbări ale destinaţiei de utilizare care ar fi necesitat o autorizaţie de 
construcţie (autorizaţie, permis de construcţie, DIA, derogare etc),  

 
� Locuinţa a suferit transformări ale construcţiei cu :  

(Autorizaţie de construcţie / permis de construire / DIA / altele, a se specifica) 
______________________________________ NR.__________________ din ___/____/_______ 
______________________________________ NR.__________________ din ___/____/_______ 

 

CONFORMITATEA CONSTRUCŢIEI LOCUINŢEI 

Starea actuală a locuinţei este conformă cu titlurile de construcţie menţionate în 
paragrafele "legitimitatea locuinţei" şi “transformarea construcţiei locuinţei” şi se află 
în prezent în bună stare de conservare şi este corespunzătoare din punct de vedere 
igienico-sanitar; 
  
se ataşează la prezenta o copie a documentului de identitate, în conformitate cu D.P.R. 28/12/2000, nr. 445 



 
        SEMNĂTURA DECLARANTULUI, 


