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     Anexa nr. 9 
„Solicitare adeverință rectificativă” 

 

CERERE 

privind eliberarea adeverinței rectificative 

 

Prin prezenta1), ...................................... reprezentat/ă de2) ...................................., cu 

sediul/domiciliul3) în localitatea .............................., str............................., nr. ......., bl. ...., sc. 

...., ap. ....., judeţul/sectorul ............................., telefon ......................., având adresa de e-mail 

........................................., ca urmare a modificării condițiilor existente la data emiterii adeverinței/ 

depunerii comunicării privind încheierea execuției lucrărilor4) nr. .................... din data de ................. 

pentru obiectivul5) ............................................................................................................ 

situat în localitatea ................................., str. ............................................, nr. ......., bl. ...., 

sc. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ............................., vă solicit eliberarea unei adeverințe rectificative 

care să confirme că am achitat integral cotele legale datorate I.S.C..  

 

 

Atașez în copie la prezenta următoarele documente: 

 Documentul ce conține valoarea reală/impozabilă a lucrărilor executate, eliberat de autoritatea 

administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare în vederea 

regularizării taxei de autorizare, dar nu mai vechi de un an de zile. 

 Copii ale documentelor de plată (OP/MP/alte), pentru care se solicită adeverința rectificativă. 

 Adeverința inițială, în copie, dacă există, sau copia după Comunicarea privind încheierea execuției 

lucrărilor. 

 

 

                 Data                                                                  Semnătura 
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PRECIZĂRI privind completarea formularului:  

 

Observații privind modalitatea de completare: 

1) Numele și prenumele/denumirea persoanei juridice titularului autorizaței de construire/desființare. 

2) Numele și prenumele/denumirea persoanei juridice reprezentantului titularului autorizaței de 

construire/desființare care depune cererea. 

3) Adresa poştală de corespondență a titularului autorizației. 

4) Se va completa cu numărul și data înregistrării adeverinței deja emise dacă există, sau a comunicării 

privind încheierea execuției lucrărilor în cazul în care nu s-a emis adeverința și Adresa/Declarația privind 

valoarea reală a lucrărilor executate, a fost actualizată de emitentul autorizației. 

5) Se înscriu datele de identificare a obiectivului din autorizaţie (denumirea lucrării, capacitatea şi 

categoria de lucrări din autorizaţie). 

 

Adeverința rectificativă se eliberează în următoarele situații: 

1. Dacă a fost deja emisă o adeverință pentru același obiectiv/obiect, dar au apărut modificări cu 

privire la valoarea reală/impozabilă. Investitorul trebuie să prezinte dovada modificării valorilor 

(P.V.R.T.L. sau Adresa/Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate actualizată). 

2. Dacă nu a fost emisă adeverința, dar au apărut modificări cu privire la valoarea reală/impozabilă, 

față de momentul depunerii Comunicării privind încheierea execuției. 

3. Adresa/Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate nu trebuie să fie mai veche de un an 

de zile. Dacă se constată că vechimea depășește un an, I.S.C. va solicita actualizarea ei. 

 


