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CAP. III
Procedura de autorizare
SEC8IUNEA 1
Certificatul de urbanism
ART. 30
Defini0ie
(1) Certificatul de urbanism este actul de informare al autorit/0ii administra0iei publice
competente s/ emit/ autoriza0ii de construire/desfiin0are, prev/zute la art. 4 alin. (1) @i art. 43 lit. a)
din Lege, care se emite, în principal, în vederea începerii procedurii de autorizare a execut/rii
lucr/rilor de construc0ii, precum @i a instala0iilor aferente acestora, inclusiv pentru desfiin0area
construc0iilor ori a altor lucr/ri ori amenaj/ri
(2) Prin Certificatul de urbanism, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Lege, se aduc la
cuno@tin0/ investitorului/solicitantului informa0ii - existente la data solicit/rii, în conformitate cu
prevederile planurilor urbanistice @i ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de
amenajare a teritoriului, dup/ caz, avizate @i aprobate potrivit legii - cu privire la cerin0ele tehnice
ale amplasamentului, precum @i la obliga0iile pe care acesta le are în procedura de autorizare a
execut/rii lucr/rilor de construc0ii, privind:
a) regimul juridic, economic @i tehnic al imobilului - teren @i/sau construc0ii existente la data
solicit/rii -, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice @i ale regulamentelor aferente
acestora, ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dup/ caz, avizate @i aprobate potrivit legii;
b) cerin0ele urbanistice specifice amplasamentului;
c) avizele/acordurile legale necesare în vederea autoriz/rii;
d) obliga0ia de a contacta autoritatea competent/ pentru protec0ia mediului, în scopul ob0inerii
punctului de vedere @i, dup/ caz, al actului administrativ al acesteia, în vederea autoriz/rii.
(3) Certificatul de urbanism se elibereaz/ solicitantului în termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la data înregistr/rii cererii, men0ionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii
acestuia.
(4) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Lege, în baza Certificatului de urbanism nu este
permis/ executarea lucr/rilor de construc0ii.
(5) Certificatul de urbanism se mai emite, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Lege,
pentru îndeplinirea procedurilor legale de concesionare de terenuri, în vederea adjudec/rii prin
licita0ie a proiect/rii lucr/rilor publice în faza de documenta0ie tehnico-economic/ "Studiu de
fezabilitate", ori similar/ acesteia, precum @i pentru cereri în justi0ie @i opera0iuni notariale privind
circula0ia imobiliar/, atunci când opera0iunile respective au ca obiect împ/r0eli ori comas/ri de
parcele solicitate în scopul realiz/rii de lucr/ri de construc0ii, precum @i constituirea unei servitu0i
de trecere cu privire la un imobil.
(6) Pentru aceea@i parcel/ (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitan0i,
indiferent de calitatea acestora în raport cu proprietatea asupra parcelei. În aceast/ situa0ie
certificatele de urbanism urmeaz/ a avea acela@i con0inut cu caracter de informare (privind regimul
juridic, economic @i tehnic al imobilului) conform prevederilor documenta0iilor de urbanism
aprobate, potrivit legii, pentru to0i solicitan0ii.
ART. 31
Solicitantul certificatului de urbanism
(1) Solicitantul certificatului de urbanism este persoana fizic/ sau juridic/ interesat/ s/
primeasc/ de la autoritatea administra0iei publice competente informa0ii cu privire la un imobil teren @i/sau construc0ii - în scopurile definite la art. 6 din Lege.
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(2) În vederea eliber/rii certificatului de urbanism, solicitantul se va adresa autorit/0ilor
competente prev/zute la art. 8 alin. (1) @i (3), depunând, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) din
Lege, o cerere conform formularului-model F1 «CERERE pentru emiterea certificatului de
urbanism» în care se vor înscrie atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicit/
certificatul de urbanism - localitate, num/r cadastral @i num/r de carte funciar/, unde este cazul,
dac/ legea nu dispune altfel -, cât @i elementele care definesc scopul solicit/rii.
ART. 32
Cerin0e urbanistice
(1) Certificatul de urbanism se întocme@te în conformitate cu prevederile documenta0iilor de
urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.), iar pentru investi0iile care dep/@esc limita unei unit/0i
administrativ-teritoriale se poate întocmi @i pe baza planurilor de amenajare a teritoriului (P.A.T.N.,
P.A.T.Z., P.A.T.J.), aprobate potrivit legii @i, în lips/, în conformitate cu regulile-cadru stabilite prin
Regulamentul General de Urbanism (R.G.U.).
(2) In cazul în care scopul declarat de solicitant este autorizarea execut/rii lucr/rilor de
construc0ii, iar specificul obiectivului (func0iune, accesibilitate, rela0ii de vecin/tate etc.) nu se
încadreaz/ în prevederile documenta0iilor de urbanism @i/sau de amenajare a teritoriului aprobate,
ori dac/ particularit/0ile amplasamentului (suprafa0/ neconstruibil/ ca urmare a unor interdic0ii sau
servitu0i, a unor zone de protec0ie a dot/rilor de infrastructur/, rezerve de teren pentru investi0ii de
interes public etc.) nu permit realizarea investi0iei, certificatul de urbanism se elibereaz/ cu
men0ionarea expres/ a incompatibilit/0ilor rezultate, precum @i a imposibilit/0ii emiterii unei
autoriza0ii de construire pentru obiectivul propus.
(3) In situa0ii deosebite, în func0ie de condi0iile specifice de amplasament (pozi0ia terenului în
ansamblul localit/0ii ori al teritoriului) @i/sau de importan0a @i complexitatea obiectivului de investi0ii
@i dac/ prevederile documenta0iilor de urbanism @i de amenajare a teritoriului aprobate nu
furnizeaz/ suficiente elemente necesare autoriz/rii, ori dac/ se solicit/ o derogare de la
prevederile documenta0iilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate, emitentul poate
cere suplimentar, prin certificatul de urbanism:
a) elaborarea, în condi0iile @i cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului @i urbanismul, cu modific/rile @i complet/rile ulterioare, a unui plan urbanistic zonal
(P.U.Z.) - numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate, întocmit @i aprobat în condi0iile legii ori a unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.), dup/ caz, urmând ca, dup/ aprobare, prevederile
acestuia s/ fie preluate în cadrul P.U.G. ori P.A.T.J.; în certificatul de urbanism se va face
men0iunea c/ documenta0ia tehnic/ - D.T. (D.T.A.C./D.T.A.D.) se va putea întocmi numai dup/
aprobarea documenta0iei de urbanism @i cu obligativitatea respect/rii întocmai a prevederilor
acesteia;
b) completarea, dup/ caz, a documenta0iilor care înso0esc cererea pentru eliberarea autoriza0iei
de construire cu urm/toarele studii, avize, expertize:
1. studii de specialitate: de circula0ie, istoric, de amenajare peisagistic/, de impact asupra
mediului (numai la solicitarea autoritatii de protectie a mediului), studiu de însorire @i altele
asemenea;
2. avize de la organismele competente pentru zonele asupra c/rora s-a instituit un anumit regim
de protec0ie sau de restric0ii de construire (protec0ia zonelor naturale; protejarea monumentelor
istorice; zone cu trafic aerian; vecin/tatea construc0iilor @i ansamblurilor cu caracter militar;
drumuri; re0ele electrice @i de telecomunica0ii; magistrale de transport de gaze, de produse
petroliere; c/i ferate @i navigabile; cursuri de ap/; sta0ii meteo; surse @i gospod/rii de ap/,
amenaj/ri de îmbun/t/0iri funciare etc.);
3. expertize tehnice/audit energetic.
(4) Pentru lucr/ri la construc0iile existente (repara0ii, consolid/ri, schimb/ri de destina0ie a
spa0iilor interioare etc.), dac/ prin acestea nu se aduc cl/dirilor modific/ri de natur/ urbanistic/ ori
dac/ noua func0iune este compatibil/ cu reglement/rile urbanistice ale zonei, nu este necesar/
întocmirea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), dup/ caz.
ART. 33
Depunerea documenta0iei
(1) In vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie s/ depun/ la emitent autorit/0ile prev/zute la art. 4 din Lege - actele men0ionate la art. 19.
(2) Cererea tip pentru eliberarea certificatului de urbanism («Formularul-model F.1 - CERERE
pentru emiterea certificatului de urbanism») se procur/ de la emitent @i se completeaz/ cu datele
solicitate.
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(3) La depunerea cererii-tip, emitentul comunic/ solicitantului cuantumul taxei necesare eliber/rii
certificatului de urbanism, calculat potrivit reglement/rilor legale în vigoare, solicitantul având
obliga0ia de a achita taxa de îndat/ @i de a prezenta copia documentului de plat/.
ART. 34
Verificarea con0inutului documenta0iei
(1) Verificarea con0inutului documenta0iei depuse pentru ob0inerea certificatului de urbanism se
efectueaz/ în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate organizate în cadrul consiliului
jude0ean sau al prim/riei, dup/ caz, constatându-se dac/:
a) cererea este corect adresat/ emitentului - pre@edintele consiliului jude0ean, primarul general
al municipiului Bucure@ti, sau primarul, dup/ caz - conform competen0elor de emitere stabilite de
Lege;
b) cererea tip este completat/ corect;
c) elementele de identificare privind solicitantul @i imobilul sunt suficiente, potrivit preciz/rilor
privind completarea «Formularului-model F.1 - CERERE pentru emiterea certificatului de
urbanism»
d) este precizat (declarat) scopul pentru care se solicit/ certificatul de urbanism;
e) exist/ documentul de plat/ a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism.
f) exist/ extrasul de plan cadastral actualizat la zi, respectiv extrasul de carte funciar/ pentru
informare, eliberate la cerere de c/tre biroul de cadastru @i publicitate imobiliar/.
(2) Dac/ documentatia depus/ este incomplet/ sau cu elemente de identificare insuficiente, în
termen de 5 zile de la data înregistr/rii acest lucru se notific/ în scris solicitantului, cu men0ionarea
elementelor lips/ din documenta0ie, care se restituie în vederea complet/rii.
(3) În situa0ia prev/zut/ la alin. (2), începând cu data notific/rii, termenul legal de 30 de zile
calendaristice pentru emiterea certificatului de urbanism se decaleaz/ cu num/rul de zile necesar
solicitantului pentru a elabora modific/rile/complet/rile aduse documenta0iei ini0iale, ca urmare a
notific/rii precum @i a depune @i înregistra documenta0ia complet/.
(4) In situatia prev/zut/ la alin. (3) taxa încasat/ nu se restituie, urmând a fi utilizat/ pentru
eliberarea certificatului de urbanism dup/ depunerea documentatiei complete.
ART. 35
Redactarea certificatului de urbanism
(1) Certificatul de urbanism se redacteaz/ în baza cererii @i a documenta0iei complete depuse,
în deplin/ concordan0/ cu prevederile documenta0iilor de urbanism aprobate @i cu situa0ia real/ din
teren la data solicit/rii, utilizându-se formularul-model F.6 «CERTIFICAT DE URBANISM»
(2) Certificatul de urbanism solicitat în vederea realiz/rii unor lucr/ri de construc0ii se redacteaz/
f/cându-se specific/rile necesare privind:
a) regimul juridic, economic @i tehnic al imobilului;
b) încadrarea/neîncadrarea lucr/rilor în prevederile documentatiilor de urbanism @i/sau de
amenajare a teritoriului aprobate;
c) nominalizarea avizelor, acordurilor, punctului de vedere @i, dup/ caz, a actului administrativ al
autorit/0ii competente pentru protec0ia mediului, care trebuie s/ înso0easc/ documenta0ia tehnic/ D.T.;
d) necesitatea întocmirii, dup/ caz, a unor documenta0ii de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z.
sau P.U.D., care s/ justifice solutia urbanistic/ propus/, sau s/ modifice reglement/rile urbanistice
existente pentru zona de amplasament, dup/ caz, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3),
cu indicarea elementelor tematice care urmeaz/ a fi rezolvate prin acestea.
(3) În Certificatul de urbanism se înscriu informa0iile cunoscute de emitent la data emiterii
extrase din documenta0iile de urbanism @i din regulamentele de urbanism aferente, aprobate
potrivit legii, sau în lipsa acestora din Regulamentul general de Urbanism - RGU - aprobat prin
Hot/rârea Guvernului nr. 525/1996, republicat/, privind regimul juridic, economic @i tehnic al
imobilului - teren @i/sau construc0ii -, dup/ cum urmeaz/:
a) Regimul juridic:
1. situarea imobilului în intravilan sau în afara acestuia;
2. natura propriet/0ii sau titlul asupra imobilului, conform extrasului de carte funciar/ pentru
informare, eliberat la cerere de c/tre biroul de cadastru @i publicitate imobiliar/;
3. servitu0ile care greveaz/ asupra imobilului, dreptul de preem0iune, zona de utilitate public/;
4. includerea imobilului în listele monumentelor istorice @i/sau ale naturii ori în zona de protec0ie
a acestora, dup/ caz.
b) Regimul economic:
1. folosin0a actual/;
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2. destina0ia stabilit/ prin planurile de urbanism @i de amenajare a teritoriului aprobate;
3. reglement/ri ale administra0iei publice centrale @i/sau locale cu privire la obliga0iile fiscale ale
investitorului;
4. alte prevederi rezultate din hot/rârile consiliului local sau judetean cu privire la zona în care
se afl/ imobilul.
c) Regimul tehnic:
1. informa0ii extrase din documenta0iile de urbanism, inclusiv din regulamentele de urbanism
aferente, din planul cadastral de0inut de oficiul de cadastru @i publicitate imobiliar/, ori din planurile
de amenajare a teritoriului, dup/ caz, precum @i restric0iile impuse, în situa0ia în care asupra
imobilului este instituit un regim urbanistic special (zon/ protejat/, interdic0ii temporare sau
definitive de construire); în func0ie de complexitatea @i de volumul informa0iilor, acestea se vor
putea prezenta @i într-o anex/ la certificatul de urbanism (cu men0iunea expres/ c/ aceasta face
parte integrant/ din certificatul de urbanism);
2. obliga0ii/constrângeri de natur/ urbanistic/ ce vor fi avute în vedere la priectarea investi0iei:
(i) regimul de aliniere a terenului @i construc0iilor fa0/ de drumurile publice adiacente;
(ii) retragerile @i distan0ele obligatorii la amplasarea construc0iilor fa0/ de propriet/0ile vecine;
(iii) elemente privind volumetria @i/sau aspectul general al cl/dirilor în raport cu imobilele
învecinate, precum @i alte prevederi extrase din documentatii de urbanism, din regulamentul local
de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul General de Urbanism, dup/ caz;
(iv) în/l0imea maxim/ admis/ pentru construc0iile noi (total/, la corni@/, la coam/, dup/ caz) @i
caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în num/r de niveluri, cât @i în dimensiuni
reale (metri);
(v) procentul maxim de ocupare a terenului (POT) @i coeficientul maxim de utilizare a terenului
(CUT), raportate la suprafa0a de teren corespunz/toare zonei din parcel/ care face obiectul
solicit/rii;
(vi) dimensiunile @i suprafetele minime @i/sau maxime ale parcelelor (în cazul proiectelor de
parcelare);
3. echiparea cu utilit/ti existente @i referin0e cu privire la noi capacit/0i prev/zute prin studiile @i
documenta0iile anterior aprobate (ap/, canalizare, gaze, energie electric/, energie termic/,
telecomunicatii, transport urban etc.);
4. circula0ia pietonilor @i a autovehiculelor, accesele auto @i parcajele necesare în zon/, potrivit
studiilor @i proiectelor anterior aprobate.
(4) În vederea încadr/rii investi0iei în reglement/rile urbanistice, aprobate în condi0iile legisla0iei
în vigoare privind amenajarea teritoriului @i urbanismul, la cerere, autoritatea administra0iei publice
locale competent/ anexeaz/ la certificatul de urbanism informa0iile necesare cuprinse în
documenta0iile urbanistice, anterior aprobate, pentru zona de interes, respectiv P.U.G./P.U.Z.,
inclusiv R.L.U. aferent - extrase din plan@ele de reglement/ri, echipare tehnico-edilitar/, UTR,
dup/ caz - pe care are obliga0ia de a marca retragerile obligatorii care genereaz/ limitele
edificabilului în raport cu vecin/t/0ile, precum @i alte elemente apreciate ca necesare. Extrasul din
P.U.G./P.U.Z. se anexeaz/ @i în situa0ia în care s-a cerut elaborarea, în condi0iile @i cu respectarea
prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului @i urbanismul, cu modific/rile @i
complet/rile ulterioare, a unei documenta0ii de urbanism premerg/toare - P.U.Z. sau P.U.D. -,
dup/ caz.
(5) În cazul interven0iilor necesare pentru consolidarea @i/sau reabilitarea cl/dirilor colective de
orice fel (cu mai mul0i proprietari în acela@i imobil), în situa0ia în care unii proprietari nu î@i dau
acordul, în vederea urgent/rii autoriz/rii @i a demar/rii lucr/rilor de consolidare, lipsa acordului
acestora va putea fi suplinit/ de hot/rârea asocia0iei de proprietari, adoptat/ în condi0iile legii.
(6) În cazul condominiilor - imobile formate din teren cu una sau mai multe construc0ii (corpuri de
cl/diri sau tronsoane/ansamblu reziden0ial format din locuin0e individuale în care exist/ propriet/0i
comune @i propriet/0i individuale -, în toate situa0iile în care este necesar/ eviden0ierea defalcat/ a
particip/rii acestora, cotele-p/r0i din proprietatea indiviz/ se determin/, conform prevederilor art.
40 alin. (3) din Lege, propor0ional cu suprafa0a util/ a locuin0elor, a caselor de vacan0/, ori a
suprafe0elor cu alt/ destina0ie din cl/dire, dup/ caz.
(7) Emitentul certificatului de urbanism are obligatia de a înscrie în rubrica rezervat/ scopul
utiliz/rii actului categoria de lucr/ri declarat/ de solicitant @i înscris/ în «Formularul-model F.1 CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism», în concordan0/ cu preciz/rile la acesta.
(8) In cazul în care scopul pentru care se solicit/ eliberarea certificatului de urbanism nu se
încadreaz/ în prevederile documentatiilor de urbanism @i de amenajare a teritoriului aprobate,
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certificatul de urbanism se elibereaz/ cu mentionarea incompatibilit/tilor rezultate, inclusiv
posibilitatea/imposibilitatea realiz/rii obiectivului de investi0ii.
(9) Certificatul de urbanism se completeaz/, în func0ie de scopul pentru care a fost solicitat,
dup/ cum urmeaz/:
a) pentru opera0iuni notariale privind circula0ia imobiliar/, efectuate în scopul precizat la art. 6
alin. (6) din Lege, formularul se completeaz/ pân/ la pct. 3 inclusiv;
b) pentru situa0ia în care scopul declarat este realizarea de lucr/ri de construc0ii, se
completeaz/ în totalitate;
c) pentru cererii în justi0ie se va completa în func0ie de cerin0ele acestora.
(10) Pe toate documentele anex/ la certificatul de urbanism se aplic/ @tampila-model "Anex/ la
Certificatul de urbanism nr. ...... ", prezentat/ în anexa nr. 4.
(11) În vederea autoriz/rii execut/rii lucr/rilor de bran@amente/racorduri, prin certificatul de
urbanism se solicit/: proiectul de execu0ie, contractul pe baza c/ruia se execut/ lucr/rile, taxa
pentru ocuparea domeniului public, avizul Administra0iei Domeniului Public/Administra0iei str/zilor,
avizele administratorilor/furnizorilor de re0ele, dup/ caz, avizul Comisiei de coordonare re0ele
(pentru extinderi).
ART. 36
Semnarea certificatului de urbanism
(1) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Lege, certificatul de urbanism se emite @i se semneaz/
de aceea@i autoritate abilitat/ s/ emit/ autorizatia de construire/desfiintare, respectiv de c/tre
pre@edintele consiliului jude0ean sau de primar, dup/ caz, de secretar @i de arhitectul-@ef sau de
c/tre persoana cu responsabilitate în domeniul amenaj/rii teritoriului @i urbanismului din aparatul
propriu al autorit/0ii administra0iei publice emitente, acolo unde nu este instituit/ func0ia de arhitect
@ef. Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine tuturor semnatarilor acestuia,
potrivit atributiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Lipsa unei semn/turi atrage nulitatea actului.
(3) In absen0a semnatarilor prev/zu0i de Lege, men0iona0i la alin. (1), certificatul de urbanism se
semneaz/ de c/tre înlocuitorii de drept ai acestora, împuternici0i în acest scop, potrivit prevederilor
legale.
(4) În conformitate cu prevederile Legii administra0iei publice locale nr. 215/2001 republicat/, cu
modific/rile @i complet/rile ulterioare, întrucât delegarea de c/tre primar a competen0ei de emitere
a autoriza0iilor este interzis/, în mod analog, coroborat cu prevederile art. 6 alin. (3) din Lege,
aceast/ prevedere se aplic/ @i la emiterea certificatelor de urbanism.
ART. 37
Înregistrarea certificatului de urbanism
(1) Emitentul certificatului de urbanism are obliga0ia de a institui un registru de eviden0/ a
certificatelor de urbanism, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, num/rul certificatului
având corespondent în num/rul de înregistrare a cererii.
(2) În Registrul de eviden0/ a certificatelor de urbanism se înscriu datele privind: adresa
imobilului, num/rul cadastral @i num/rul de carte funciar/, numele, codul numeric personal @i
adresa solicitantului, scopul pentru care s-a emis certificatul de urbanism, taxa achitat/ @i termenul
de valabilitate a certificatului de urbanism.
(3) Pentru certificatele de urbanism emise în condi0iile art. 32 alin. (3) @i (4), autorit/0ile
administra0iei publice au obliga0ia de a organiza @i de a 0ine la zi eviden0a acestora.
ART. 38
Eliberarea certificatului de urbanism
(1) Certificatul de urbanism se elibereaz/ solicitantului direct sau prin po@t/ (cu scrisoare
recomandat/ cu confirmare de primire), în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data
înregistr/rii cererii, indiferent de scopul pentru care a fost solicitat.
(2) În situa0ia în care certificatul de urbanism este emis de pre@edintele consiliului jude0ean sau
de primarul general al municipiului Bucure@ti o copie a acestuia va fi transmis/ spre @tiin0/
prim/riei în a c/rei raz/ teritorial/ se afl/ imobilul ce face obiectul certificatului de urbanism.
(3) În situa0ia în care certificatul de urbanism este emis de primar, în baza avizului structurii de
specialitate a consiliului jude0ean, o copie a acestuia va fi transmis/ spre @tiin0/ consiliului
jude0ean.
(4) În situa0ia în care certificatul de urbanism este emis de primarul de sector al municipiului
Bucure@ti o copie a acestuia va fi transmis/ spre @tiin0/ Prim/riei Municipiului Bucure@ti.
ART. 39
Valabilitatea certificatului de urbanism
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(1) Valabilitatea certificatului de urbanism reprezint/ intervalul de timp (termenul) acordat
solicitantului în vederea utiliz/rii acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit Legii.
(2) Emitentul certificatului de urbanism stabile@te termenul de valabilitate pentru un interval de
timp cuprins între 6 @i 24 luni de la data emiterii, în func0ie de:
a) scopul pentru care a fost solicitat;
b) complexitatea investi0iei @i caracteristicile urbanistice ale zonei în care se afl/ imobilul;
c) men0inerea valabilit/0ii prevederilor documenta0iilor urbanistice @i a planurilor de amenajare a
teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat.
(3) Valabilitatea certificatului de urbanism înceteaz/ dac/:
a) titularul renun0/ la inten0ia de a mai construi, situa0ie în care are obliga0ia de a notifica acest
fapt autorit/0ii administra0iei publice emitente;
b) titularul nu solicitat/ prelungirea valabilit/0ii certificatului de urbanism în termenul legal de 15
zile înaintea expir/rii acesteia.
ART. 40
Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism
(1) Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de
c/tre emitent, la cererea titularului formulat/ cu cel pu0in 15 zile înaintea expir/rii acestuia, pentru
o perioad/ de timp de maximum 12 luni, dup/ care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat
de urbanism.
(2) Pentru prelungirea valabilit/0ii certificatului de urbanism se completeaz/ @i se depune la
emitent o cerere-tip (potrivit «Formularului - model F.7 - CERERE pentru prelungirea valabilit/0ii
certificatului de urbanism») înso0it/ de certificatul de urbanism emis, în original.
(3) Odat/ cu depunerea cererii de prelungire a valabilit/0ii certificatului de urbanism, solicitantul
va face dovada achit/rii taxei de prelungire a acesteia.
ART. 41
Asigurarea caracterului public
(1) Lista certificatelor de urbanism este public/.
(2) Lista se afi@eaz/ lunar la sediul emitentului @i cuprinde enumerarea certificatelor de
urbanism emise în luna precedent/ (în ordinea eliber/rii), f/cându-se eviden0ierea fiec/rui imobil
prin men0ionarea: adresei, a num/rului cadastral @i de carte funciar/, a numelui @i prenumelui
solicitantului, precum @i a scopului pentru care a fost eliberat actul.
(3) Documenta0iile de urbanism @i de amenajare a teritoriului, precum @i celelalte reglement/ri
care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea
solicitan0ilor certificatelor de urbanism, în conformitate cu un regulament aprobat prin hot/râre a
consiliului jude0ean/local, dup/ caz.
SEC8IUNEA a 2-a
Autoriza0ia de construire/desfiin0are
ART. 42
Defini0ie
(1) Autoriza0ia de construire/desfiin0are este, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din
Lege, actul final de autoritate al administra0iei publice competente potrivit legii, în baza c/ruia se
pot executa lucr/ri de construc0ii @i pe baza c/ruia se asigur/ aplicarea m/surilor legale referitoare
la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea @i postutilizarea construc0iilor cu privire la
construirea, respectiv desfiin0area construc0iilor, inclusiv a instala0iilor aferente, precum @i a
amenaj/rilor, dup/ caz.
(2) Lucr/rile de execu0ie a instala0iilor aferente construc0iilor se autorizeaz/, de regul/, odat/ cu
lucr/rile de construc0ii, constituind împreun/ cu acestea lucr/rile de baz/. În anumite situa0ii,
lucr/rile de execu0ie a instala0iilor aferente construc0iilor se pot autoriza separat.
(3) Potrivit defini0iei cuprins/ în anexa nr. 2 la Lege, instala0iile aferente construc0iilor sunt
echipamentele care asigur/ utilit/0ile - ap/, canal, energie electric/ @i termic/, ventila0ii,
comunica0ii, etc. - necesare func0ion/rii construc0iilor, care sunt situate în interiorul limitei de
proprietate, de la bran@ament/racord la utilizatori, indiferent dac/ acestea sunt sau nu încorporate
în construc0ie.
(4) Utilajele, echipamentele @i instala0iile tehnologice industriale nu sunt de natura instala0iilor
aferente construc0iilor, a@a cum sunt acestea definite în anexa nr. 2 la Lege.
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(5) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, autoriza0ia de construire se emite pentru
executarea lucr/rilor de baz/ @i a celor aferente organiz/rii execut/rii lucr/rilor, a@a cum sunt
definite la art. 3 alin. (1) din Lege.
ART. 43
Emiterea autoriza0iei de construire/desfiin0are
(1) Autoriza0ia de construire/desfiin0are se emite pentru categoriile de lucr/ri precizate de
solicitant în cererea de autorizare, stabilite în conformitate cu prevederile Legii @i detaliate în anexa
la cererea pentru emiterea autoriza0iei de construire/desfiin0are (se utilizeaz/ formularul-model F.8
«CERERE pentru emiterea autoriza0iei de construire/desfiin0are»).
(2) In condi0iile prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, autoriza0ia de construire/desfiin0are se emite
în cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documenta0iei pentru autorizarea
execut/rii lucr/rilor de construc0ii.
(3) Prin excep0ie de la prevederile alin. (2), autoriza0iile de construire/desfiin0are se emit dup/
cum urmeaz/:
a) maximum 15 zile calendaristice, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1^1) din Lege, pentru lucr/rile
la construc0iile reprezentând anexele gospod/re@ti ale exploata0iilor agricole;
b) în regim de urgen0/, potrivit prevederilor art. 7 alin. (10) din Lege, pentru lucr/rile de
consolidare la cl/dirile încadrate prin raport de expertiz/ tehnic/ ori prin not/ tehnic/ justificativ/ în
clasa I de risc seismic @i care prezint/ pericol public, în condi0iile prev/zute la art. 7 alin. (16) din
Lege;
(4) In condi0iile Legii, nu se emit autoriza0ii provizorii.
(5) În situa0ia emiterii autoriza0iei de construire pentru construc0iile cu caracter provizoriu este
obligatorie specificarea termenului pentru care se acord/ provizoratul, precum @i consecin0ele @i
m/surile care decurg din dep/@irea acestui termen.
(6) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Lege, coroborat cu art. 42 alin. (4), autoriza0ia de
construire pentru obiectivele industriale, de transport tehnologic, etc. se emite numai pentru
lucr/rile de construc0ii - inclusiv cele necesare pentru realizarea structurilor constructive de
sus0inere a utilajelor, echipamentelor sau instala0iilor tehnologice industriale din componen0a
acestora.
ART. 44
Solicitantul autoriza0iei de construire/desfiin0are
(1) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Lege, solicitantul autoriza0iei de construire/desfiin0are
poate fi orice persoan/ fizic/ sau juridic/ titular al unui drept real asupra imobilului - teren @i/sau
construc0ii -, identificat prin num/r cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel, care atest/
dreptul acestuia de a executa lucr/ri de construc0ii.
(2) Solicitarea emiterii unei autoriza0ii de construire/desfiin0are se poate face fie direct de c/tre
de0in/torul/de0in/torii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui
împuternicit, desemnat în condi0iile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice alt/
persoan/ fizic/, ori o persoan/ juridic/ autorizat/ care are în obiectul de activitate managementul
sau proiectarea lucr/rilor de construc0ii.
(3) În cazul în care autorit/0ile administra0iei publice locale se asociaz/, finan0eaz/ sau
realizeaz/ lucr/ri de utilitate public/ - moderniz/ri, refaceri de str/zi, reabilit/ri, racord/ri de str/zi
la utilit/0i etc. - pe imobile din domeniul public @i privat al jude0elor, municipiilor, ora@elor @i
comunelor, autoriza0ia de construire se va ob0ine în baza unei documenta0ii cadastrale @i a
înscrierii în cartea funciar/ a imobilului. Acolo unde nu este posibil/ înscrierea în cartea funciar/ a
imobilului, suportul topografic întocmit în baza m/sur/torilor va cuprinde @i reprezentarea limitelor
imobilelor învecinate care au atribuite numere cadastrale @i se va recep0iona din punct de vedere
tehnic de c/tre oficiul de cadastru @i publicitate imobiliar/.
(4) În cazul lucr/rilor de construire, modificare, extindere, reparare, modernizare @i reabilitare
privind c/ile de comunica0ie, re0elele tehnico-edilitare, lucr/rile hidrotehnice, lucr/ri de
infrastructur/, transport distribu0ie a energiei electrice, termice sau gaze naturale executate în
extravilan, realizate pe terenuri situate în extravilanul localit/0ilor, ce au f/cut obiectul legilor
propriet/0ii, se va prezenta planul parcelar al tarlalei, recep0ionat @i integrat în baza de date a
oficiilor de cadastru @i publicitate imobiliar/. Terenurile afectate de aceste lucr/ri vor fi identificate
conform planului parcelar recep0ionat de c/tre oficiul de cadastru @i publicitate imobiliar/.
(5) Procedura de înregistrare a terenurilor este stabilit/ de Legea cadastrului @i a publicit/0ii
imobiliare nr. 7/1996, republicat/ @i în normele de aplicare a acesteia, emise de Agen0ia Na0ional/
de Cadastru @i Publicitate Imobiliar/.
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ART. 45
Depunerea documenta0iei
(1) În vederea ob0inerii autoriza0iei de construire/desfiin0are solicitantul trebuie s/ se adreseze
autorit/0ii administra0iei publice locale emitent/ a certificatului de urbanism, ori dup/ caz, autorit/0ii
publice centrale conform art. 4 alin. (5) @i art. 43 lit. b) din Lege, care are obliga0ia de a comunica
solicitantului cuantumul taxei de emitere a autoriza0iei, calculat/ potrivit prevederilor Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific/rile @i complet/rile ulterioare, a normelor de aplicare a
acesteia, precum @i al altor taxe legale, dup/ caz.
(2) Dup/ achitarea taxei/taxelor prev/zute la alin. (1) solicitantul va depune documenta0ia
cuprinzând toate documentele specificate la art. 20 alin. (1), cu respectarea, dup/ caz, a
prevederilor de la art. 20 alin. (3), înso0it/ de copia documentului de plat/ a taxei/taxelor.
(3) Documenta0ia prezentat/ în condi0iile prevederilor alin. (2) se preia @i se înregistreaz/ la
ghi@eul autorit/0ii administra0iei publice competente s/ emit/ autoriza0ia de construire.
ART. 46
Verificarea con0inutului documenta0iei depuse
(1) Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor jude0ene, Prim/riei Municipiului
Bucure@ti @i prim/riilor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucure@ti, ora@elor @i, dup/ caz, ale
comunelor, precum @i persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului, amenaj/rii teritoriului
@i autoriz/rii execut/rii lucr/rilor de construc0ii din cadrul prim/riilor comunale sau, dup/ caz,
structurile de specialitate ale autorit/0ilor administra0iei publice centrale competente, conform Legii,
s/ emit/ autoriza0ii de construire, au obliga0ia de a verifica dac/ documenta0ia este complet/,
constatând dac/:
a) cererea este adresat/ autorit/0ii administra0iei publice locale competent/, potrivit Legii, s/
emit/ autoriza0ia;
b) formularul cererii @i anexa sunt completate corespunz/tor;
c) certificatul de urbanism este în valabilitate, iar scopul eliber/rii sale coincide cu obiectul cererii
pentru autorizare;
d) exist/ dovada titlului solicitantului asupra imobilului, teren @i/sau construc0ii, precum @i, dup/
caz, a extrasului de plan cadastral @i a extrasului de carte funciar/ de informare, actualizate la zi,
dac/ legea nu dispune altfel;
e) documenta0ia tehnic/ - D.T. este complet/ @i conform/ cu prevederile anexei nr. 1 la Lege @i
ale prezentelor norme metodologice;
f) exist/ avizele @i acordurile favorabile @i, dup/ caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism;
g) exist/ referatele de verificare a proiectului @i, dup/ caz, referatele de expertizare tehnic//audit
energetic, dup/ caz;
h) se face dovada achit/rii taxelor legale necesare emiterii autoriza0iei de construire/desfiin0are;
i) este aplicat/ pe piesele scrise @i desenate parafa emis/ de Ordinul Arhitec0ilor din România,
care confirm/ dreptul arhitectului/conductorului arhitect, dup/ caz, de a proiecta @i semna
documenta0iile, în condi0iile prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) @i art. 24 alin. (1) lit. c) din Lege.
(2) În situa0ia în care, în urma analizei documenta0iei depuse, se constat/ faptul c/
documenta0ia tehnic/ - D.T. este incomplet/ sau necesit/ clarific/ri tehnice, potrivit prevederilor
art. 7 alin. (3) din Lege, acest lucru se notific/ în scris solicitantului, în termen de 5 zile
calendaristice de la data înregistr/rii, cu men0ionarea elementelor necesare în vederea complet/rii
acesteia. Începând cu data notific/rii, termenul legal de 30 de zile calendaristice pentru emiterea
autoriza0iei de construire/desfiin0are se decaleaz/ cu num/rul de zile necesar solicitantului pentru
a elabora, a depune @i înregistra modific/rile/complet/rile aduse documenta0iei tehnice ini0iale ca
urmare a notific/rii.
(3) Responsabilitatea emiterii unei autoriza0ii pe baza unei verific/ri superficiale sau p/rtinitoare
revine, în egal/ m/sur/, atât semnatarilor autoriza0iei, cât @i persoanelor fizice cu atribu0ii în
verificarea documenta0iilor @i elaborarea/emiterea autoriza0iilor de construire care r/spund
material, contraven0ional, civil @i penal, dup/ caz, pentru nerespectarea termenelor prev/zute la
art. 43 alin. (2) @i (3).
(4) În temeiul prevederilor art. 7 alin. (9) din Lege, autoritatea administra0iei publice
locale/competente, potrivit Legii, emitent/ a autoriza0iei de construire/desfiin0are, nu este
responsabil/ pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existen0a la momentul emiterii
actului a unor litigii apar0inând solicitantului, aflate pe rolul instan0elor judec/tore@ti, privind imobilul
- teren @i/sau construc0ii -, situa0ie în care responsabilitatea revine exclusiv solicitantului, cu
excep0ia cazului în care litigiul a fost notat în cartea funciar/ @i este eviden0iat în extrasul de carte
funciar/ depus de solicitant.
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(5) In situatia prev/zut/ la alin. (2) taxa pentru autorizare încasat/ nu se restituie, urmând a fi
utilizat/ pentru emiterea autoriza0iei dup/ depunerea documentatiei complete.
ART. 47
Examinarea tehnic/ @i avizarea documenta0iei
(1) Examinarea tehnic/ a documenta0iei depuse se efectueaz/ de structurile de specialitate @i
are ca obiect documenta0ia tehnic/ - D.T. pentru autorizarea execut/rii lucr/rilor de construire
(D.T.A.C.+ D.T.O.E.) sau de desfiin0are (D.T.A.D.+ D.T.O.E.), dup/ caz, inclusiv datele înscrise în
anexa la cerere, @i const/ în examinarea modului în care sunt respectate:
a) datele @i condi0iile cerute prin certificatul de urbanism;
b) reglement/rile cu privire la întocmirea @i con0inutul proiectului supus autoriz/rii, a@a cum
rezult/ din anexa nr. 1 la Lege, coroborate cu prevederile art. 21 alin. (4) @i art. 28;
c) prevederile cu privire la competen0ele proiectan0ilor pentru semnarea documenta0iilor, în
conformitate cu prevederile art. 9 din Lege @i ale Legii nr. 184/2001 privind organizarea @i
exercitarea profesiei de arhitect, republicat/;
d) prevederile cu privire la verificarea proiectelor de c/tre verificatori de proiecte atesta0i potrivit
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construc0ii, cu modific/rile ulterioare @i ale
Hot/rârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare @i expertizare
tehnic/ de calitate a proiectelor, a execu0iei lucr/rilor @i a construc0iilor, în vederea asigur/rii
cerin0elor de calitate a proiectului;
e) introducerea condi0iilor din avizele, acordurile, punctul de vedere al autorit/0ii competente
pentru protec0ia mediului @i, dup/ caz, actul administrativ al acesteia, favorabile, ob0inute în
condi0iile Legii, precum @i, dup/ caz, din studiile cerute prin certificatul de urbanism;
(2) În situa0ia în care documenta0ia prezentat/ este conform/ exigen0elor cuprinse la alin. (1),
structura de specialitate a emitentului promoveaz/ documenta0ia în vederea emiterii autoriza0iei de
construire/desfiin0are.
ART. 48
Redactarea autoriza0iei de construire/desfiin0are
(1) Autoriza0ia de construire/desfiin0are se redacteaz/ de c/tre structura de specialitate din
cadrul administra0iei publice jude0ene, municipale, or/@ene@ti sau comunale, ori de persoana cu
responsabilitate în domeniile urbanismului, amenaj/rii teritoriului @i autoriz/rii execut/rii lucr/rilor
de construc0ii din cadrul prim/riilor care nu au organizate structuri de specialitate, prin completarea
«Formularul-model F.11 - AUTORIZA8IE DE CONSTRUIRE/DESFIIN8ARE», în conformitate cu
documenta0ia prezentat/.
(2) Prin autoriza0ia de construire/desfiin0are emitentul poate impune anumite condi0ii pentru
perioada execut/rii lucr/rilor autorizate, rezultate din aplicarea normelor generale @i locale, privind:
a) condi0iile de utilizare a domeniului public (accese în zona @antierului, sta0ion/ri ale utilajelor,
închideri de drumuri publice, ocup/ri temporare de spa0ii publice, treceri temporare sau s/p/turi în
spa0iile publice, devieri ale circula0iei auto sau pietonale, protec0ia circula0iei, executarea unor
drumuri provizorii, folosirea unor elemente de reclam/ etc.);
b) m/surile de protejare a propriet/0ilor particulare învecinate;
c) m/surile de protec0ie sanitar/ @i social/ în situa0ia caz/rii unor muncitori sezonieri
(executarea de baracamente, grupuri sociale, grupuri sanitare, dot/ri de toate tipurile în cazul unui
num/r mai mare de muncitori, plata serviciilor suplimentare prestate de unit/0ile existente etc.);
d) m/surile de securitate la incendiu.
(3) În situa0ia autoriz/rii execut/rii lucr/rilor pentru construc0ii cu caracter provizoriu, la pct. 3 din
«Formularul-model F.11 - AUTORIZA8IE DE CONSTRUIRE/DESFIIN8ARE» emitentul are
obliga0ia de a face preciz/ri privind obliga0iile care decurg din "caracterul provizoriu @i durata de
existen0/ limitat/ pân/ la......", inclusiv preciz/ri privind termenul de încetare a func0ion/rii
obiectivului autorizat.
(4) În situa0ia în care formularul tipizat nu permite înscrierea tuturor men0iunilor necesare,
acestea se vor putea insera într-o anex/ la autoriza0ie (cu men0iunea expres/ c/ aceasta face
parte integrant/ din autoriza0ia de construire/desfiin0are).
(5) Documenta0ia tehnic/ - D.T. (D.T.A.C., D.T.A.D., D.T.O.E., dup/ caz), constituie documentul
martor al autoriz/rii, scop în care i se aplic/ @tampila "VIZAT SPRE NESCHIMBARE", prev/zut/ în
«Anexa nr. 5 - Model @tampil/ VIZAT SPRE NESCHIMBARE», pe toate piesele scrise @i desenate
componente. Un exemplar se restituie solicitantului odat/ cu autoriza0ia, iar al doilea exemplar
r/mâne în arhiva emitentului autoriza0iei.
ART. 49
Semnarea autoriza0iei de construire/desfiin0are
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(1) Semnarea autoriza0iei de construire/desfiin0are se face de c/tre autoritatea administra0iei
publice jude0ene/locale, dup/ caz, potrivit competen0elor prev/zute la art. 4 din Lege. Al/turi de
autoritatea administra0iei publice emitente, autoriza0ia de construire/desfiin0are se mai semneaz/
de secretarul general ori de secretar, precum @i de arhitectul-@ef sau de c/tre persoana cu
responsabilitate în domeniul amenaj/rii teritoriului @i urbanismului din aparatul propriu al autorit/tii
administratiei publice emitente, acolo unde nu este instituit/ functia de arhitect-@ef.
Responsabilitatea emiterii actului revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atributiilor stabilite în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Lipsa unei semn/turi atrage nulitatea actului.
(3) In absen0a semnatarilor prev/zu0i de Lege, men0iona0i la alin. (1), autoriza0iile de
construire/desfiin0are se semneaz/ de c/tre înlocuitorii de drept ai acestora, împuternici0i în acest
scop, potrivit prevederilor legale.
(4) În conformitate cu prevederile Legii administra0iei publice locale nr. 215/2001 republicat/, cu
modific/rile @i complet/rile ulterioare, delegarea de c/tre primar a competen0ei de emitere a
autoriza0iilor este interzis/.
ART. 50
Înregistrarea autoriza0iei de construire/desfiin0are
(1) Emitentul autoriza0iei de construire/desfiin0are are obliga0ia de a institui un registru de
eviden0/ a autoriza0iilor de construire/desfiin0are, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii,
num/rul autoriza0iei având corespondent în num/rul de înregistrare a cererii.
(2) În Registrul de eviden0/ a autoriza0iilor de construire/desfiin0are se înscriu datele privind:
adresa imobilului, num/rul cadastral @i num/rul de carte funciar/, numele @i prenumele
solicitantului, codul numeric personal @i adresa, titlul de proprietate asupra imobilului, lucr/rile
autorizate, valoarea lucr/rilor autorizate, durata de execu0ie @i termenul de valabilitate a
autoriza0iei.
(3) Pentru autoriza0iile de construire/desfiin0are emise în condi0iile art. 51 alin. (2)-(4), autorit/0ile
administra0iei publice au obliga0ia de a organiza eviden0a acestora.
ART. 51
Eliberarea autoriza0iei de construire/desfiin0are
(1) Autoriza0ia de construire/desfiin0are se elibereaz/ solicitantului, direct sau prin po@t/ (cu
scrisoare recomandat/ cu confirmare de primire) în termen de maximum 30 zile calendaristice de
la data depunerii documenta0iei complete.
(2) În situa0ia în care autoriza0ia de construire/desfiin0are este emis/ de pre@edintele consiliului
jude0ean sau de primarul general al municipiului Bucure@ti, ori, în condi0iile prev/zute de Lege, de
c/tre autorit/0ile administra0iei publice centrale competente, cu excep0ia celor prev/zute la art. 43
lit. a) din Lege, o copie a acesteia va fi transmis/ spre @tiin0/ prim/riei pe a c/rei raz/ administrativ
- teritorial/ se afl/ imobilul ce face obiectul autoriz/rii.
(3) În situa0ia în care autoriza0ia de construire/desfiin0are este emis/ de primar în baza avizului
structurilor de specialitate ale consiliului jude0ean, o copie a acesteia va fi transmis/ spre @tiin0/
consiliului jude0ean.
(4) În situa0ia în care autoriza0ia de construire/desfiin0are este emis/ de primarul de sector al
municipiului Bucure@ti, o copie a acesteia va fi transmis/ spre @tiin0/ Prim/riei Municipiului
Bucure@ti.
ART. 52
Valabilitatea autoriza0iei de construire/desfiin0are
(1) Prin autoriza0ia de construire/desfiin0are emitentul stabile@te @i înscrie în formular:
a) termenul de valabilitate al autoriza0iei de construire/desfiin0are;
b) durata de execu0ie a lucr/rilor.
(2) Valabilitatea autoriza0iei de construire/desfiin0are se constituie din:
a) intervalul de timp, de cel mult 12 luni de la data emiterii, în interiorul c/ruia solicitantul este
obligat s/ înceap/ lucr/rile autorizate;
b) în cazul îndeplinirii condi0iei specificate la lit. a), începând cu data anun0at/ a începerii
lucr/rilor, valabilitatea autoriza0iei se extinde pe toat/ durata de execu0ie a lucr/rilor prev/zut/ prin
autoriza0ie.
(3) Durata execut/rii lucr/rilor, care reprezint/ timpul fizic maxim necesar pentru realizarea
efectiv/ a lucr/rilor de construc0ii autorizate, se stabile@te de c/tre emitentul autoriza0iei de
construire/desfiin0are, pe baza datelor înscrise în cerere - respectiv în anexa la aceasta - conform
prevederilor documenta0iei tehnice - D.T. pentru autorizarea execut/rii lucr/rilor de construire D.T.A.C. sau de desfiin0are - D.T.A.D., dup/ caz. In func0ie de interesul public @i de gradul de
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complexitate al lucr/rilor, emitentul autoriza0iei de construire/desfiin0are poate reduce durata
execut/rii lucr/rilor fa0/ de cea solicitat/ prin documenta0ie, cu consultarea
investitorului/beneficiarului, managerului de proiect, proiectantului, sau consultantului, dup/ caz.
(4) In cazul schimb/rii investitorului pe parcursul execut/rii @i înaintea finaliz/rii lucr/rilor, potrivit
prevederilor art. 7 alin. (14) din Lege, valabilitatea autoriza0iei de construire/desfiin0are se men0ine,
cu condi0ia respect/rii în continuare a prevederilor acesteia, precum @i a înscrierii în cartea
funciar/ a modific/rilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare. În aceast/ situa0ie,
autoriza0ia împreun/ cu celelalte acte - avize, acorduri, documenta0ii etc. -, care au stat la baza
eliber/rii acesteia, apar0in de drept noului investitor (proprietar).
ART. 53
Prelungirea valabilit/0ii autoriza0iei de construire/desfiin0are
(1) În cazul în care lucr/rile de construc0ii nu au fost începute ori nu au fost executate integral în
termenele stabilite prin autoriza0ia de construire/desfiin0are potrivit prevederilor art. 52, investitorul
poate solicita autorit/0ii emitente prelungirea valabilit/0ii autoriza0iei.
(2) Prelungirea valabilit/0ii autoriza0iei de construire/desfiin0are se va solicita cu cel pu0in 15 zile
înaintea datei expir/rii termenului de valabilitate @i se poate acorda, potrivit Legii, o singur/ dat/
pentru cel mult 12 luni.
(3) Decizia privind acordarea prelungirii valabilit/0ii autoriza0iei de construire/desfiin0are este de
competen0a emitentului acesteia, în baza examin/rii cererii în raport cu:
a) interesul public;
b) complexitatea lucr/rilor autorizate;
c) stadiul execut/rii lucr/rilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prev/zute în
autoriza0ie.
(4) Prelungirea valabilit/0ii autoriza0iei de construire/desfiin0are se înscrie în originalul autoriza0iei
ini0ial emise, f/r/ a fi necesar/ prezentarea unei alte documenta0ii. În aceast/ situa0ie emitentul
autoriza0iei are obliga0ia de a comunica decizia sa solicitantului, în termen de maximum 15 zile de
la depunerea cererii.
ART. 54
Pierderea valabilit/0ii autoriza0iei de construire/desfiin0are. Emiterea unei noi autoriza0ii.
(1) Autoriza0ia de construire/desfiin0are î@i pierde valabilitatea prin:
a) neînceperea lucr/rilor în termenul de valabilitate stabilit prin autoriza0ia de
construire/desfiin0are ori nefinalizarea acestora conform duratei de execu0ie stabilite prin
autoriza0ie, dac/ nu a fost solicitat/ prelungirea valabilit/0ii autoriza0iei;
b) nefinalizarea lucr/rilor în termenul acordat ca prelungire a valabilit/0ii autoriza0iei;
c) modificarea condi0iilor, datelor sau con0inutului documenta0iei care a stat la baza emiterii
autoriza0iei.
(2) În situa0iile prev/zute la alin. (1) este necesar/ emiterea unei noi autoriza0ii de
construire/desfiin0are.
(3) În cazul nefinaliz/rii lucr/rilor în termenul acordat prin prelungirea valabilit/0ii autoriza0iei de
construire/desfiin0are, continuarea lucr/rilor r/mase de executat se va putea face numai dup/
emiterea, în condi0iile legii, a unei noi autoriza0ii de construire/desfiin0are, corespunz/tor stadiului
fizic al realiz/rii lucr/rilor autorizate la data solicit/rii, pentru lucr/rile de construc0ii r/mase de
executat în raport cu proiectul @i avizele care au stat la baza emiterii autoriza0iei ini0iale. În aceast/
situa0ie taxele de autorizare se vor calcula corespunz/tor valorii lucr/rilor r/mase de executat.
(4) În situa0ia în care termenul de valabilitate a autoriza0iei a expirat - inclusiv cel acordat prin
prelungirea valabilit/0ii ini0iale -, pentru emiterea unei noi autoriza0ii de construire în vederea
finaliz/rii lucr/rilor r/mase de executat valabilitatea certificatului de urbanism, precum @i a avizelor
@i acordurilor emise la prima autoriza0ie se men0ine, cu condi0ia realiz/rii construc0iei în
conformitate cu prevederile autoriza0iei ini0iale.
(5) În cazul întreruperii execu0iei lucr/rilor pe o perioad/ îndelungat/ (peste limita de valabilitate
a autoriza0iei de construire/desfiin0are), f/r/ luarea m/surilor de conservare, potrivit prevederilor
legale în vigoare privind calitatea în construc0ii, continuarea lucr/rilor r/mase de executat se va
putea face numai dup/ emiterea unei noi autoriza0ii de construire/desfiin0are, care va avea la baz/
o documenta0ie tehnic/ întocmit/ în conformitate cu concluziile referatului de expertiz/ tehnic/ a
lucr/rilor executate.
(6) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (15), (15^1) @i (15^3) din Lege, orice modificare adus/
documenta0iei tehnice - D.T. pentru autorizarea execut/rii lucr/rilor de construc0ii înainte de
începerea sau pe parcursul execut/rii lucr/rilor este supus/ relu/rii procedurii de autorizare dac/
modific/rile nu se încadreaz/ în limitele avizelor, acordurilor @i actului administrativ al autorit/0ii
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pentru protec0ia mediului competente. Verificarea încadr/rii modific/rilor în limitele avizelor @i
acordurilor se face de c/tre structurile de specialitate ale autorit/0ilor administra0iei publice
competente, precum @i de verificatorii de proiecte atesta0i în condi0iile legii, cu participarea
reprezentan0ilor institu0iilor avizatoare, iar verificarea încadr/rii modific/rilor în limitele actului
administrativ al autorit/0ii competente pentru protec0ia mediului se realizeaz/ de c/tre aceasta
potrivit prevederilor legisla0iei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice @i private
asupra mediului.
ART. 55
Asigurarea caracterului public
(1) În temeiul prevederilor art. 7 alin. (21) din Lege, autoriza0iile de construire/desfiin0are
împreun/ cu anexele acestora, respectiv actele de respingere a cererii pentru autorizarea
execut/rii lucr/rilor de construc0ii, au caracter public. În acest scop, se pun la dispozitia publicului,
pe pagina proprie de internet a autorit/0ii administra0iei publice competente, emitent/, sau prin
afi@are la sediul acesteia listele la zi ale actelor de autoritate emise, în vederea solicit/rii @i
ob0inerii, dup/ caz, a informa0iilor prev/zute la art. 7 alin. (23) din Lege.
(2) În temeiul prevederilor art. 7 alin. (22) din Lege, caracterul public al autoriza0iilor de
construire/desfiin0are prev/zut la alin. (1) se asigur/ f/r/ a se aduce atingere restric0iilor impuse de
legisla0ia în vigoare privind secretul comercial @i industrial, proprietatea intelectual/, protejarea
interesului public @i privat, garantarea @i protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice
cu privire la dreptul la via0/ intim/, familial/ @i privat/.

