DATE OBLIGATORII LA COMPLETAREA MANDATELOR POŞTALE SAU A O.P.-urilor

COTĂ 0,1% - SUMA ………………. sau COTĂ 0,5 % - SUMA ………….……… sau PENALITĂŢI - SUMA ……………..…
sau Cheltuieli autorizare laborator - SUMA ………... sau Taxă autorizare diriginte de şantier - SUMA ……..
(Se va completa, după caz, cota pentru care se face plata. Dacă se cumulează plata a 2-3 cote diferite, se
vor preciza în clar sumele pentru fiecare cotă în parte.)
ADRESA OBIECTIVULUI ………………… (Exemplu: str. BATIŞTEI nr. 14)
AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE NR. ………… / DATA …..……… (Exemplu: AC 123/ 17.01.2015)
ELIBERATĂ DE ………………………………. (Exemplu: PMB sau CORBEANCA sau P S1 etc.)
NUME INVESTITOR ………… (Exemplu: POPESCU ION)

OBSERVAŢII:
1) În caz de necompletare/ completare eronată a datelor solicitate, există riscul să nu vă poată fi
eliberată ADEVERINŢA OBLIGATORIE PENTRU RECEPŢIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR, conform art. 14,
lit. f) din H.G. nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare.

2) Amenzile nu sunt venituri ale I.S.C. şi se virează de către investitor/proprietar direct la bugetul de
stat/local, după caz, astfel:
pentru persoane fizice, codul de cont este 20A350102, beneficiar: bugetul local, CUI: CNP
plătitor;
pentru persoane juridice, codul de cont este 21A350102, beneficiar: bugetul de Stat, CUI
plătitor;
contul de Trezorerie pentru fiecare localitate se găseşte pe site-ul ANAF, cu ajutorul link-ului
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_juridice/coduril
e_iban ;
în cazul în care contravenientul va vira amenda în contul Inspectoratelor Regionale în
Construcţii, suma va fi restituită, fiind considerată sumă necuvenită I.S.C.
3) Pentru eliberarea Adeverinţei obligatorii pentru recepţia la terminarea lucrărilor, se va depune şi
dovada plăţii cotelor I.S.C.
4) Investitorul/proprietarul este răspunzător pentru completarea corectă a datelor solicitate pe
O.P./Mandatul Poştal, în vederea încadrării sumei plătite pe autorizaţia de construire/desfiinţare
corespunzătoare şi pentru cota achitată. În cazul în care mandatul poştal sau ordinul de plată nu

conţine datele de identificare ale investiţiei pentru care se achită cotele sau nu se specifică, în
mod concret, cota pentru care se plătește suma respectivă, aceasta se va înregistra în contul
aferent cotei de 0,1%, iar investitorul/ proprietarul nu este exonerat de eventualele penalităţi
calculate pentru neplata corectă a cotelor.

