
Anexa nr. 3 

la Regulamentul privind 

autorizarea funcţionării 

şi schimbării destinaţiei 

construcţiilor şi amenajărilor 

Către 

Primăria oraşului Rezina____________________ 

CERERE 

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE 

SCHIMBARE A DESTINAŢIEI 

CONSTRUCŢIILOR ŞI AMENAJĂRILOR 

Subsemnatul 1) ____________________________________________________________ 

domiciliat 2) în oraşul _____________,cod poştal _______ satul___________________ 

strada ________________________ nr.___  ap. ____,solicit   

eliberarea  în  conformitate  cu  prevederile   Regulamentului 

privind    autorizarea    funcţionării    şi    schimbării   destinaţiei construcţiilor şi  amenajărilor, 

aprobat   prin   Hotărîrea   GuvernuluiRepublicii   Moldova nr.  ___ din  _________   199__, 

a  autorizaţiei deschimbare a destinaţiei 

3)_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

situat(ă) în or._____________cod poştal ___________ strada _________________________ 

nr. __________,nr. cadastral al parcelei 4) 

_____________________________________________________________________________ 

Valoarea obiectului cu destinaţia schimbată 6) este de _________ lei. 

    Anexez la prezenta cerere: 

1) dovada titlului de proprietate asupra constructiei şi amenajărilor; 

2) cartea tehnică a construcţiilor; 

3) Studiul de fundamentare compus din 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4) auditul ecologic 

__________________________________________________________________________ 

5) expertize 

_____________________________________________________________________________

6) avize 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

    Declar  pe  proprie  răspundere  că  datele  menţionate  în prezenta cerere sînt exacte şi  mă 

oblig  să  le respect,  conform   prevederilor Regulamentului   privind   autorizarea   funcţionării   

şi    schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor. 

        Data ___________201_____                 Semnătura ______________ 

    NOTĂ: Marimea  plăţii pentru  eliberarea   autorizaţiei de schimbare 

a  destinaţiei  se  determină   de  către  personalul  de   specialitate autorizat. 

    Chitanţa de plată se anexează la cerere. 

_______________________________________________________________________ 

    Alineatele, notate prin  cifra cu paranteza respectivă, solicitanţii le vor completa 

astfel:           

    1)   cu  numele  şi  prenumele  solicitantului:  persoana fizică sau 

reprezentantul  organizaţiei  (societăţii),   cu  precizarea   denumirii 

organizaţiei  (societăţii)  şi  a  funcţiei  solicitantului   în  cadrul acesteia; 

    2) persoana fizică  îl va completa  cu date privind  domiciliul său, iar reprezentantul   

organizaţiei  (societăţii)   -  cu   date   privind sediul acesteia; 



    3) se va specifica destinaţia existentă a obiectului; 

    4) cu  numărul fişei  cadastrale a  parcelei din   planul  cadastral eliberat, la 

cererea  solicitantului, de către  organele corespunzătoare în  raza  cărora   se  găseşte   imobilul   

pentru   care   se  solicită autorizaţia  de  schimbare  a  destinaţiei.  În  lipsa  acestora,  se va 

insera  numărul   de  ordine   al posesorului   şi suprafaţa   terenului construcţiei (amenajării), 

înscrise în registrul cadastral; 

    5) în cazul în care construcţia sau amenajarea (terenul, terenul  şi construcţiile)   

nu  pot  fi  identificate  prin  fişa   cadastrală/fişa funciară,   

se  va  completa  prin:  descrierea  poziţiei   construcţiei (amenajării)  prin repere identificabile 

sau ridicarea topografică,  sau planul de situaţie,  sau alt act  doveditor de impunere  fiscală care 

să conţină identificarea poziţiei  terenului, sau   prin studii şi  planuri urbanistice anexate; 

    6) se  va indica  valoarea calculată  a imobilului  existent, iar în cazul terenului liber -

  valoarea imobilului preconizat pe  acesta, care se estimează în studiul de fundamentare a 

schimbării destinaţiei. 
 

 

 

 

  


