II. PROCEDURA DE EMITERE A CERTIFICATELOR DE
URBANISM SI A AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE /
DESFIINTARE DE CATRE CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
GENERALITATI :

În conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare OG 214/2008 aprobată cu Legea 261/2009 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii :

� art. 4, lit. a) : PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN PRAHOVA
are competenţă de emitere a certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de
construire/desfiinţare - cu avizul primarilor din localităţile pe teritoriul cărora se
execută lucrările :

1.

pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale ;

2. în extravilanul comunelor, ale căror primării nu au organizate structuri
de specialitate;
� art. 3 : AUTORIZATIA de construire se elibereaza pentru urmatoarele tipuri de lucrari :

(1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor
tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu
respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi
executarea construcţiilor, pentru :
a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare,
schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a
instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11;
b) lucrările de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare,
restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să
fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la anexele acestora,
identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de
protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii
cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism
aprobate ;
c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi
reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de
artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi,
lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de
instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport,
distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare
a celor existente;
d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi
agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice ;
e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a
prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi
balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă,
subterane sau subacvatice ;
f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării
execuţiei lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (1 3) ;
g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote ;

h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu : chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate pe
căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale
exploataţiilor agricole situate în extravilan ;
i) cimitire – noi şi extinderi.
2) În vederea simplificării procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii
provizorii prevăzute la alin. (1), lit. d), g) şi h), autorizaţia de construire se emite în baza
documentaţiilor tecnice – DT cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul - cadru prevăzut în
anexa nr. 1
� art. 8 : AUTORIZATIA DE DESFIINTARE :

(1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totală, a construcţiilor şi
instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de
construcţii de susţinere a acestora, închiderea de cariere şi exploatări de suprafaţă şi
subterane, precum şi a oricăror amenajări se face numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare
obţinute în prealabil de la autorităţile prevăzute la art. 4.
(2) Autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii ca şi autorizaţia de construire, în
conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora,
potrivit legii, cu excepţiile prevăzute la art.11.
(3) Prin exceptare de la prevederile art. 2 alin. (2 1), pentru emiterea autorizaţiei de
desfiinţare a lucrărilor/construcţiilor nu este necesară emiterea punctului de vedere al autorităţii
competente pentru protecţia mediului ori a actului administrative al acesteia
� art. 11, (1) : Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu
modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al acestora :
a) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă
forma acestora şi materialele din care sunt executate
b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma,
dimensiunile golurilor şi tâmplăriei ;
c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit ;
d) zugrăveli şi vopsitorii interioare ;
e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile
clădirilor;
f) reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel,
aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de încălzire şi
de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum şi montarea
aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi ;
g) reparaţii şi înlocuiri la pardoseli ;
h) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale
a elementelor de faţadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcţiile prevăzute la
art. 3 alin (1) lit. b), astfel:
1- finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea
2- trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces;
3- lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului - dacă nu se
schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă – la clădiri de
locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate
sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecţie a
monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii
i) lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente ;

j) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi restaurare a componentelor
artistice ale construcţiilor prevăzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii şi
Cultelor şi al autorităţii administraţiei publice judeţene sau locale, după caz
k) lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de importanţă normală sau
redusă, situate în afara zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere ;
l) lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei
cimitirului; m) lucrări de compartimentare provizorie nestructurală.
(2) Se pot executa fără autorizaţie de construire şi lucrări pentru amplasarea de tonete,
pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi
comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi
platforme, precum şi fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei
electrice.
(3) Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. e) şi j), se
execută la construcţiile menţionate la art. 3 lit. b), este
obligatorie emiterea autorizaţiei de construire.

