
Csíkszereda megyei jogú város polgármesteréhez

KÉRVÉNY
Építkezési / bontási engedély kibocsátására

 
Alulírott1_______________________________________  személyi  szám  ___________________

lakhely:  város/község/falu  _____________________________  postai  irányítószám  _________

körzet  _______utca____________________________________________ házszám _____tömbház

____ lépcsőház  ____,  lakrész_____ megye_______  telefonszám/faxszám:  __________________

e-mail cím ________________________________

mint a ______________________________ cég /intézmény, stb. , adószám(CUI)______________,

székhelye:  város/község/falu  ____________________________  postai  irányítószám_________

körzet ________, utca____________________________________, házszám _____, tömbház ____,

lakrész ____ megye__________ telefonszám/faxszám: _______________________ 

e-mail cím________________________________ hivatalos képviselője  

az  építkezési  munkálatok  engedélyeztetéséről  szóló  –  időközben  módosított  és  kiegészített  -
50/1991-es számú Törvény rendelkezéseinek alapján kérem az

ÉPÍTKEZÉSI / BONTÁSI ENGEDÉLY

kibocsátást  a  következő  címen  található  ingatlanra:  Hargita  megye,  Csíkszereda,
____________________________________ utca, _____ házszám, ___ tömbház, ____ lépcsőház,
_____lakrész
Telekkönyvszám3: ___________________
Az ingatlan nyilvántartó lapja: ___________________
Kataszteri szám: ___________________
Az engedélyt az alábbi munkálatok elvégzéséhez kérem4: _________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

A munkálatok építkezési illeték alá eső összértéke5:  _______________________ lej
Az  Építési  munkák  elvégzésére  vonatkozó  műszaki  tervvel  összhangban  kidolgozott  és  az
építési/bontási  engedély  megszerzése  érdekében  benyújtott  terv  (D.T.A.C.  +  D.T.O.E.),  illetve
(D.T.A.D.)  száma6) és keletkezési időpontja __________/_______________. A tervező iroda neve:
_______________________________  székhelye:  város/község/falu  _______________________
postai  irányítószám  ______utca__________________________   házszám  ___tömbház____
lépcsőház_____  emelet_________lakrész_____  megye  _______________________.
Valamint(név)___________________________az  országos  építészek  táblázatában  a
________szám alatt bejegyzett aláírási joggal rendelkező építész / tervvezető - építész,  a 184/2001,
az építészeti hivatás gyakorlásáról szóló törvény előírásai szerint. Területi képviselet nyilvántartói
száma _______a romániai építészek szervezetén belül.
A tervet (D.T.,) a 10/1995 sz. Törvény értelmében az alábbi személyek ellenőrizték7:
1. A követelmény     ______________________ 2. B követelmény _______________________
3. C követelmény     ______________________ 4. D követelmény _______________________
5. E követelmény     ______________________       6. F követelmény _______________________
7. AF követelmény   ______________________
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A  munkálatok  lebonyolításának  időtartama a   kérelemhez  csatolt  építési/bontási  engedély
megszerzése érdekében benyújtott tervben  (D.T.A.C./ D.T.A.D) vagy az ütemtervben (D.T.O.E.)
bejelentett igény szerint  ______________hónap/nap.
Jelen kéréshez az alábbiakat csatolom:
a) A ______ /______________számú Urbanisztikai  bizonylat fénymásolata
b) a telek és/vagy építmény feletti jogcím bizonylata - aktuális kataszteri és hitelesített telekkönyvi
kivonat: 

____________________________
____________________________

c) Az építkezési/bontási engedély megszerzése érdekében benyújtott terv, két példányban, amely az
alábbiakat tartalmazza:
A beruházás környezetre való hatásait illetően a műszaki dokumentáció összeállításában figyelembe
voltak véve a törvény által előírt eljárások.
d) a városrendészeti bizonylatban kért véleményezések / beleegyezések, sajátos dokumentációk

d.1)    a városi szolgáltatásokra és infrastruktúrára vonatkozó jóváhagyások és egyezmények
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d.2)  tűzvész-megelőzési  és  tűzoltási,  polgári  védelemi,  közegészség-védelmi

véleményezések és beleegyezések
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d.3) a központi és/vagy területi alegységek véleményezése és/vagy beleegyezése
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d.4) szaktanulmányok (1példány)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d.5) Szakértői véleményezés a beavatkozási munkálatokra a meglévő építményekre (1pld.)
__________________________________________________________________________
d.6) az  energetikai  teljesítmény  növelése  érdekében,  energetikai   szakjelentés,  létező

építményen végrehajtott beavatkozási munkálatok esetén - (1példány)
e) a környezetvédelmi hatóság véleményezése  (másolat)

f) fizetendő adók és illetékek befizetését igazoló okmányok (másolat)

g) az építkezési/bontási engedélykérés melléklete, kitöltve az összes szükséges adattal (2 példány)

Dátum                                         Aláírás
______________              ________________        
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Saját felelősségre nyilatkozom, hogy a jelen kérésben feltüntetett adatok pontosak, továbbá
vállalom, hogy betartom, ismerve a büntetőtörvénykönyv előírásait a hamis nyilatkozatokat
illetően, az építkezési engedélyt és a hozzá tartozó műszaki dokumentációt.


