CONSIM ȚĂMÂNT*
Încheiat la data de ........./ ........./ ...................., între:
I. PĂRȚILE CONSIMȚĂMÂNTULUI
1. ................................................................................................ , cu sediul social în ........................................,
str. ............................................................................., nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, jud. ........................................,
telefon ....................................., e-mail ............................................................................................., cod fiscal (CUI) nr.
......................................, reprezentată de .......................................................................................................................,
CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, având funcţia de ................................................., în calitate de PRESTATOR
și
2. ................................................................................................ , cu sediul social în ........................................,
str. ............................................................................., nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, jud. ........................................,
telefon ....................................., e-mail ............................................................................................., cod fiscal (CUI) nr.
......................................, reprezentată de ....................................................................................................................... ,
CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, având funcţia de ................................................., în calitate de BENEFICIAR
II. OBIECTUL CONSIMȚĂMÂNTULUI
Prezentul consimțământ se încheie între părți, în vederea înregistrării/depunerii cererilor la Primăria Comunei
Vladimirescu, pentru obținerea documentelor specifice activității de urbanism, cadastru și amenajarea teritoriului,
întocmite și eliberate de structura de specialitate din cadrul instituției, și a ridicării acestor documente, urmare a
soluționării cererilor, de către PRESTATOR, în numele BENEFICIARULUI, ambele părți cunoscând prevederile Art.
326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații.
Astfel, BENEFICIARUL își dă consimțământul ca PRESTATORUL să obțină în numele său:
 Certificatul de Urbanism pentru:
 construire/demolare, pe imobilele identificate prin C.F. nr. ...............................................................................................................;
 operațiuni notariale (dezmembrare/unificare, servitute etc.), pentru imobilele identificate prin C.F. nr. ...........................................;
 informare, pentru imobilele identificate prin C.F. nr. .........................................................................................................................;
 Autorizația de Construire/Demolare pe imobilele identificate prin C.F. nr. .......................................................................................................;
 Elaborarea unei documentații de urbanism pentru imobilele identificate prin C.F. nr. .....................................................................................;
 Eliberarea de adeverințe specifice Compartimentului de Urbanism, pentru imobilele identificate prin C.F. nr. ...............................................;
 Efectuarea recepției lucrărilor de construcții pe imobilele identificate prin C.F. nr. ..........................................................................................;
 Copii după documente specifice Compartimentului de Urbanism, cu caracter public conform legislației în vigoare, aflate în arhiva unității.

III. DURATA CONSIMȚĂMÂNTULUI
Durata prezentului consimțământ începe de la data prezentei și durează până la obținerea
documentului/actului final pentru care a fost depusă cererea sau până la momentul în care una dintre părți sesizează
în scris, la Compartimentul de Urbanism, Cadastru și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei
Vladimirescu, o neînțelegere care ar putea duce la un prejudiciu uneia dintre părțile prezentului consimțământ.
IV. ALTELE
Primăria Comunei Vladimirescu nu va putea fi inculpată în cazul în care părțile prezentului consimțământ nu
îi vor aduce la cunoștință, în timp util, apariția unui eventual litigiu sau neînțelegeri ivite pe parcursul valabilității
prezentului consimțământ.
Prezentul consimțământ a fost incheiat azi ........./ ........./ ...................., în 3 exemplare, câte unul pentru
fiecare parte semnatară și unul pentru a completa dosarul de solicitare care va fi înregistrat la Primăria Comunei
Vladimirescu.
Semnătură PRESTATOR,

Semnătură BENEFICIAR,

............................................................................
L.S.

............................................................................
L.S.

* La prezentul consimțământ se anexează obligatoriu copie după B.I./C.I./Certificatul de Înregistrare Fiscală a părților, marcate “Conform
cu originalul” și semnate de părți.

