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......* - câmpurile astfel marcate sunt obligatorii, se înscriu de către beneficiar/reprezentant al acestuia. 
   ** acte enumerate sunt obligatorii - acestea se vor verifica de către registratorul documentației. 
1) Numele și prenumele solicitantului  
2) Adresa solicitantului  
3) Date de identificare a imobilului - teren si/sau construcții  
4) Se aplică sigiliul, în cazul persoanelor juridice.  

Către,  

PRIMARUL COMUNEI JAMU MARE 

Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism  

 
 
Subsemnatul1) ....................................................................................................................................................*, 

CNP ǀ_ǀ_ǀ_ǀ_ǀ_ǀ_ǀ_ǀ_ǀ_ǀ_ǀ_ǀ_ǀ_ǀ, cu domiciliul2)/ sediul în județul ................................................................................*, 
municipiul/orașul/comuna .....................................................*, satul/sectorul .........................................................*, 
cod poștal ................., str. ................................................................* nr. ........*, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......., 
telefon/fax ....................................................*, e-mail ................................................................................................,  

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare, solicit:  

- prelungirea valabilității Certificatului de urbanism nr. ...............* din ..........................................*, 

- pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat in județul Timiș, comuna Jamu Mare,                                        
satul ..........................................................................................................................*, cod poștal ..........................*, 
str. ..............................................................., nr. ......., bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......., sau identificat prin3): 
C.F. nr. ...................................*, nr. top./cad. ...........................................................................................................*. 

Solicit prelungirea valabilității certificatului de urbanism nr. ...................* din ................................................* 
din data de .............................................* până la data de .............................................*. 

Atașat cererii se vor anexa următoarele documente**:  

□ Certificat de urbanism - original și copie; 
□ Documentul privind achitarea taxei (30% din valoarea achitata la emiterea C.U.) - copie. 
 
 
Odată cu introducerea datele cu caracter personal prin acest formular, acestea vor fi procesate prin sisteme 

manuale și/sau automate în scopul solicitat, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și libera circulație a 
acestor date. 

Nu se efectuează transferuri ale acestor date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului 
în care deținem obligația aceasta prin lege (ex. prevederile Legii 50/1991, Legii 350/2001). 

Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul arhivarii, dar această dată poate fi modificată în cazul 
în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice 
precum sau în alte scopuri prevăzute prin lege.  

Aveți dreptul de: acces la aceste date, rectificarea/restricționarea prelucrării, de a vă opune prelucrării, 
respectiv solicitarea ștergerii datelor și/sau de a depune o plângere în fața ANSPDCP. 

Datele cu caracter personal solicitate prin cereri sunt obligatorii, reprezintă o cerință legală și sunt necesare 
întocmirii actelor administrative solicitate prin cerere. În cazul în care nu completați date cu caracter personal, 
situație ce va avea consecințe precum imposibilitatea de a emite actele administrative solicitate, imposibilitatea 
comunicării cu dvs. prin orice mijloc, etc. 

Sunt decacord cu prelucrarea de către Primăria Comunei Jamu Mare a datelor cu caracter personal, în 
condițiile Legii. 

 
 
 

Nume ...................................................................................................*, Semnătura4) ...............................................* 


