Ordinul Arhitecţilor
din
România


ANEXA nr.2 – formular dovadă digital
La Hotărârea Consiliului Naţional nr. 1648 din 07 octombrie 2013
NOTELE EXPLICATIVE SE GĂSESC PE VERSO

Filiala Teritorială   a Ordinului Arhitecţilor din România
Mun./Oraşul      , Str.      , nr.      ,T:       , F:      , W:       

Către 
 emitetul autorizaţiei de construire: consiliul judeţean sau primăria, după caz, de municipiu, respectiv sector, oraş sau comună;         , JUDEŢUL      

DOVADA DE LUARE ÎN EVIDENŢĂ A PROIECTULUI DE ARHITECTURĂ

Prin prezentul document:
1. Confirmăm dreptul de semnătură al solicitantului: 
D-na/Dl       numele şi prenumele arhitectului/conductorului arhitect, care semnează olograf şi ştampilează cu parafa O.A.R. partea de arhitectură a proiectului prezentat pentru luarea în evidenţă., aflat(ă) în evidenţa Filialei teritoriale   a O.A.R., înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor la nr.     , la secţiunea:
	 Arhitect cu drept de semnătură
	 Conductor arhitect cu drept de semnătură sau de către cei cărora li s-a acordat drept de semnătură similar conductorilor arhitecţi

şi care nu are dreptul de semnătură suspendat la data emiterii prezentului document.
2. Vă comunicăm că sub nr.       din       am luat în evidenţa Filialei Teritoriale  a O.A.R. proiectul de arhitectură din cadrul documentației tehnice  D.T.A.C.,  D.T.A.D.,  D.T.O.E., pentru:
	obiectul de investiţie aşa cum este înscris în formularul de cerere pentru autorizaţia de construcţie, în foaia de titlu, în lista de semnături şi în cartuşul proiectului.        

adresa investiției Idem pct.4      
	beneficiarul investiţiei Idem pct.4      
	proiect nr.       din data       elaborat de (firma)       
	elaborat în baza certificatului de urbanism cu nr.      , eliberat de      
	valoarea de investiție estimată conform devizului general şi nu mai mică decât valoarea fiscală stabilită prin legislaţia în vigoare;       RON
Solicitantul şi-a exercitat dreptul de semnătură în modalitatea declarată în TNA şi parafează proiectul în calitate de șef proiect pentru proiectul de arhitectură consemnat astfel  în cartuşul proiectului de arhitectură, conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare, cap.II, secţ. 3, art.29, Anexa 3, la rubrica şef proiect pentru proiectul de arhitectură. În situaţia în care solicitantul dovezii de luare în evidenţă a contractat proiectarea generală şi coordonarea proiectelor de specialitate, acest lucru va fi menţionat prin adăugarea la cartuş a unei rubrici distincte de cele prevăzute în Ordinul menţionat mai sus, care să specifice rolul de coordonator al proiectelor de specialitate sau şef proiect pentru proiectarea generală, alături de societatea comercială care este proiectant general.
Întreaga responsabilitate profesională faţă de client (beneficiar) şi autorităţile publice cu privire la conţinutul şi calitatea soluţiilor cuprinse în proiectul de arhitectură, aferent documentaţiei tehnice, îi revine arhitectului/conductorului arhitect cu drept de semnătură În conformitate cu prevederile legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,.
Prezenta s-a eliberat în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare/organizarea executării lucrărilor pentru obiectul de investiţie menţionat mai sus în condiţiile prevăzute de Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 6 alin (2) din HG 932/2010 şi cele ale art. 46 alin (1) lit. i) şi alin (1) lit. f) din formularul F8 din Ordinul 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 
.
Arhitectul/conductorul arhitect a optat ca suma provenită din aplicarea timbrului arhitecturii, în valoare de 0,50/00 din valoarea investiției, să se vireze către : 


, CIF  ,  cont , banca  

, CIF  ,  cont , banca  

Data (zz/ll/aaaa)
     

Filiala Teritorială

                                                                                                    Semnătură şi ştampilă
Preşedinte       

   
     



