


Art.I. Se aprobă Regulamentul privind procedura de eliberare a 

Certificatului/adeverinţei de Atestare a Edificării/Extinderii Construcţiilor de pe raza 

oraşului Breaza. 

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul urbanism şi 
amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei oraşului Breaza. 

Art.3. Cu data adoptării prezentei îşi încetează aplicabilitatea HCL nr. 
26/28.03.2019. 

Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie 
Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova, Compartimentului urbanism şi 
amenajarea teritoriului. 
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Contrasemnează, 
Secretar general oraş, 
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Goran Maria Catalina



ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL BREAZA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

REGULAMENT 
privind procedura de eliberare a 

certificatului/adeverinţei de Atestare a Edificării/Extinderii Construcţiiloff" 
de pe raza oraşului Breaza 

În temeiul prevederilor: 
-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, modificată şi completată,
-art. 96 lit.i din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentul de avizare,
recepţie şi înscrierea în evideneţele de cadastru şi carte funciară;
-art. 3 7 alin. I din Legea nr. 7 /1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare,
republicată, modificată şi completată, potrivit cărora;
- Legea nr.7/06.01.2020 pentru modificarea şi completarea Legii 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
s-a încheiat prezentul Regulament

Art.I ( 1) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în 
baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizaţiei de 
construire, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat confonn 
autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea .. 
lucrărilor, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în materie şi a unei documentaţii 
cadastrale. 
(2) Construcţiile realizate înainte de l august 2001, care este data intrării în vigoare a
Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea
locuinţelor, se intabulează, în lipsa autorizaţiei de construire, în baza certificatului de
atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată
datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află situată
construcţia, precum şi a documentaţiei cadastrale.
(3) În cazul construcţiilor pentru care execuţia lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie
de construire, iar împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 31, din Legea
50/ 1991, nu mai permite aplicarea sancţiunilor, se va emite adeverinţa privind
edificarea construcţiei.
(3) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se poate înscrie în cartea funciară
şi pe stadii de execuţie, în baza următoarelor documente:
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neîndeplinirea tuturor cerinţelor fundamentale şi a celor relative la încadrarea în 
reglementările de urbanism. 
Art.11 Cuantumul taxei de eliberare a certificatului de atestare a

edificării/extinderii precum şi a adeverinţei va fi stabilită anual conform Hotărârii 
de Consiliu Local. 
Art.12 Termenul de eliberare a Certificatului/Adeverintei de Atestare a
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Edificării/Extinderii este de 30 zile de la data înregistrării cererii. 

Întocmit, 
Inspector Şerb Carmen  

Dulamă Albert 












